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Šo gadu sākam ar tēmu - būvuzraudzība, kur likumi vieni, bet izpratne katram sava.
Atradīsiet atbildes uz jautājumu: Kas jāzina sertificētajiem būvspeciālistiem?
Bet to, ka pagājušais gads arhitektūrā bijis ne melns, ne balts, apgalvo Latvijas
Arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs Juris Poga un runā par to bez Expo Milano
2015, bet ar biennāli Leonardo 2015, uzvaru Tallinā un citiem panākumiem.
Kāds būs 2016. gads? Par to - Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs Pēteris
Dzirkals, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs un Latvijas
Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane.
Šajā numurā koka arhitektūru meklējam ārpus Rīgas un konkrēti Liepājā.
Turpinām iepazīstināt ar ceļu un tiltu būves pieredzi ASV. Šoreiz rakstām par
asfaltbetona ceļiem.
Par kādām būvēm uzzināsiet?
 Nacionālais mākslas muzejs. Izcili atjaunotā vēsturiskā būve 3000 m2 platībā, kas
ieguvusi mūsdienīgus elementus un 1000 m2 paplašinājumu divos pazemes stāvos
uz parka pusi.
 Pagājušā gada decembrī Ķīpsalā, Rīgā, tika atklātas divas jaunas Rīgas Tehniskās
universitātes ēkas – jaunuzbūvētais laboratoriju korpuss jeb Laboratoriju māja un
RTU Zinātniskās bibliotēkas jaunbūve.
 Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunbūve kopumā līdzināsies
Nacionālās bibliotēkas būvapjomam, bet šobrīd top tās pirmie korpusi.
Veiksmes atslēga rezultāta sasniegšanā ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
projektos slēpjas kompleksā pieejā projekta attīstībai. Tāpēc šoreiz uzzināsiet par
ventilējamām fasādēm Maltā.
Saruna ar Būvindustrijas lielās balvas laureāti par mūža ieguldījumu būvindustrijā
arhitekti Rutu Krūskopu un kvalitātes audzētāju Armandu Ābeli, kurš arī ieguva
būvindustrijā augstāko novērtējumu un saņēma Būvindustrijas lielo balvu kategorijā
Gada inženieris 2015.
Vēl citas tēmas februāra numurā:
Latvijas Betona savienības aktivitātes.
Publiskā iepirkuma likums – kā tas skar būvniecību.
Izaicinājumi pasaules arhitektūrā.
Kas jauns reģionos?
Kāds bija Būvindustrijas lielās balvas 2015. gada laureātu ceļojums?
Gunta Boles balva studentiem.
Koks. Arhitektūra. Pieredze Igaunijā.
Energoefektīva ēku renovācija.
LLU informācija par iespēju mācīties tiem, kam ir liela pieredze, bet nav augstākās
izglītības apliecinājuma.
Testi ugunsdrošībai.
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