Žurnāls „Būvinženieris” 56. Jūnijs.
Ko žurnāls “Būvinženieris” lasītājiem vēsta jūnija numurā?
 “Būvniecības dienas” seminārā bija tik daudz interesantu un praktisku tēmu,
ka piedāvājam atskatu un apkopojumu vairākos numuros. Šajā
būvkonstruktors Normunds Tirāns – dalās pieredzē par projektēšanas stadijām:
skiču, meta, tehniskā projekta, darba rasējumiem; arī par būvprojekta
ekspertīzi, būvkonstrukciju aprēķina atskaitēm. Ir atskats uz diskusiju
“Būvniecības dienas” ietvaros un secinājumi.
 Savukārt arhitekte Antra Viļuma raksta par koka konstrukcijām pievērsto
paplašināto uzmanību, kā arī iegūtajām vērtīgajām zināšanām Būvniecības
dienā martā un Būvniecības nedēļā aprīlī Rīgā, kā arī un Koka dienās maijā
Cēsīs. Jaunums: pieņemti ugunsdrošības noteikumi, kas arī Latvijā ļaus būvēs
vairāku stāvu koka ēkas. Par koka pielietošanu būvniecībā mums vēl ilgi būs
ko rakstīt katrā numurā.
 Sekojam līdzi, kā vietēja un arī starptautiska mēroga sacensībās klājas Latvijas
profesionāli tehnisko skolu jauniešiem, kā arī Gada balvu laureātiem ceļu
būvniecībā.
 Turpinot apskatu par novadu attīstību, šoreiz ciemojamies Jelgavā.
 Ko par ēnu ekonomiku būvniecībā liecina pētījums “Ēnu ekonomika Latvijas
būvniecības nozarē 2017”, konferencē diskutēja gan pētnieki, gan būvnieki.
 “Politiku veido nozares politiķi”, atbildot uz “Būvinženiera” jautājumiem saka
Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta vadītāja Olga GeitusEitvina.
 Ar Būvindustrijas lielās balvas laureātiem Valdi Uzariņu un Arni Kleinbergu
runājam par restaurāciju un arhitektūru Latvijā un ne tikai.
 Protams, ka dodamies uz būvēm. Šoreiz stāsti par interesantāko no inženieru
viedokļa, par izaicinājumiem un atrisinājumiem: Baltijā lielākajā siltumnīcu
kompleksā, kurš atrodas Getliņos (ģenerāluzņēmējs “Arčers”), sporta un
kultūras centrā Dubultos (ģenerāluzņēmējs “RE&RE”) un rakstām par
arhitekta Pētera Blūma kleķa mājas atjaunošanu Viļānos.
 Aplaudējam īpašo formu meistaram – arhitektam Jānim Bērziņam.
 Runājam par eklektiku modernā interjera gaismā Rīgā, Antonijas ielā ar AS
“Būvuzņēmums Restauratoros” speciālistiem un arhitekti Līgu Gaili.
 Turpinām dalīties pieredzē arī par to, ko uzzinām ārzemēs – Nīderlandē
(“Ēkas botāniskā āda”), Igaunijā (“Peri” veidņi) un citur.
 Vairākās pasaules valstīs nokļūstam pateicoties būvinženierim Gunāram
Reinim no Kalifornijas.
 Šī numura aktualitāte “Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmatā” - ventilācija
kvalitatīviem dzīves apstākļiem.
 Izglītībai būtiska loma. Turpinām sarunas par RTU. Iepriekšējos numuros
iesākām ar studentiem, tagad vārds pasniedzējiem. Nedaudz vairāk un
konkrētāk informējam par to kur un kā mācīties, lai kļūtu par ceļu un tiltu
būves inženieriem.
 Par to, kā RISEBA iegūt arhitekta diplomu, saruna ar arhitektu Jāni Dripi.
 Tehnoloģijās vēstām par ventilējamām fasādēm un kliedējam mītus, rakstām
par ātrajiem “Fibo” blokiem un par mūsdienīgu lietus ūdens novadīšanas
sistēmu, kura integrēta ceļa apmalē.





Rakstot par likumdošanu – šoreiz vadlīnijas saimnieciskajam izdevīgumam
Publiskā iepirkuma likumā.
Par to kā top veltījums Latvijas būvniecībai - grāmata “Būvniecība Latvijā”,
kas būs sava veida būvniecības vēstures enciklopēdija, atklāj būvniecības
vēstures pētnieks, grāmatas veidotājs, būvinženieris Jānis Lancers.
Eksperts Jevgēnijs Jakovļevs vērtē alumīnija stiklotās būvkonstrukcijas
Latvijā.

Lai daudz noderīga!
Mārīte Šperberga,
Žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore

