Žurnāls “Būvinženieris”, 2017. gada augusts
Kas ir šī numura aktualitātes?
«Rīgas pilsētas arhitektam ir neaizvietojama loma pašvaldības darba pilnveidošanā,
arhitektūras un pilsētvides kvalitātes uzraudzības un kontroles jautājumu risināšanā,
teritorijas plānojumu, detālplānojumu un apbūves noteikumu uzlabošanā un attīstībā,
kā arī būvniecības ieceru izvērtēšanā,» – tā teikts Rīgas pilsētas arhitekta biroja
tīmekļa vietnē, taču, ko par šo amatu domā pats Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekta
biroja direktors un pilsētas arhitekts?
Pirms diviem gadiem stājās spēkā Eirokodeksa būvnormatīvi un ar tiem saistītie
standarti. To mērķis – nodrošināt vienotu inženieru izpratni visā Eiropas Savienībā.
2015. gadā apstiprināts plāns par Eirokodeksa būvniecības standartu uzlabošanas
pasākumiem 2016.–2018. gadam. Taču pilnvērtīgai jaunās sistēmas izmantošanai
nozare joprojām iestrēgusi pārejas periodā. Par to saruna ar Būvniecības valsts
kontroles biroja Kontroles departamenta direktoru Māri Demmi un sertificētu
būvuzraugu Rihardu Ābolu.
Rubrikā “Būves”:
 Daugavas kreisā krasta arhitektoniskos vaibstus Rīgā jau drīz papildinās savā
ziņā unikāla daudzdzīvokļu ēka “River Breeze Residence”, kas top Klīversalā,
Kuģu ielā 28, iepretim AB dambim un Āgenskalna līcim.


Skolas ielas rekonstrukcija Iecavā: kopš padomju laikiem nopietnu remontu
gaidījušajā ielā vienlaikus atjauno inženiertīklus un segumu. Būvniekiem
sarežģījumus rada veco siltumtīklu izņemšana un plānu neatbilstība situācijai
dabā.



Lauksaimniecības akadēmija modernizē Jelgavas pili: pakāpeniskos remontus
vairāk nekā desmit gadu garumā vainago fasādes atjaunošana un ventilācijas
ierīkošana.

Vēl lasiet par aptauju, kas atklāj iepirkumu nesmukumus: koruptīvā sistēma
pašvaldību būvniecības iepirkumos degradē gan valsts pārvaldi, gan nozares
dalībniekus.
Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek organizēts jau septīto gadu ar mērķi
veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, veidot sabiedrības izpratni
par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un
iespējām radīt kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Šoreiz par
laureātiem un ieskats apbalvošanas ceremonijā.
Koka arhitektūras, amatu, rūpniecības un dizaina pasākumu cikla “ Koka dienas
2017” jeb izglītojošu pasākumu kopuma Cēsīs aktivitāšu mērķis bija
demonstrēt modernākās kokapstrādes tehnoloģijas, koka ražojumus ar augstu
pievienoto vērtību un informēt par koka būvniecības priekšrocībām, izmaksām
un pieejamību Latvijā.

2017. gada pavasarī LLU diplomprojektus izstrādāja 23 pilna laika un astoņi nepilna
laika topošie būvinženieri, un pirmo reizi seši studenti aizstāvēja diplomprojektus, lai
iegūtu būvdarbu vadītāju kvalifikāciju.
Latvijā pēc neatkarības atgūšanas ir bijuši dažādi ceļu finansēšanas modeļi: gan
budžeta modelis ar piesaisti ceļu lietotāju maksātajiem nodokļiem (speciāls ceļu
fonds), gan arī budžeta modelis ar daļēju piesaisti ceļu lietotāju maksātajiem
nodokļiem. Piedāvājam nelielu finansēšanas modeļu apskatu un analīzi.
“Skonto Group” prezidents Guntis Rāvis prezentē grupu, ko veido deviņi uzņēmumi:
“Skonto Būve”, “Skonto Prefab”, “Skonto PlanLTD”, “Forta Medical”, “Forta
Modular”, “Skonto Construction”, “LEC”, “Skonto Constructian Products”,
“Skonto Cross Timber Systems”.
Vēl sarunas ar “Būvindustrijas lielās balvas laureātiem” Viktoru Puriņu un Edgaru
Zelču.
Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā, Kr.Barona ielā 99 un
SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī,
Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā,
Iecavā, Ķekavā un citur

