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KO 
DARA 
BŪVNIEKS? 

Ar būvnieka darbu Tu 
sastopies jebkur. Lai kurp 
Tu dotos – uz skolu, kino, 
teātri, klubiņu vai ceļojumā –, 
pilsētas, lielas un mazas 
ēkas, ceļus, tiltus, jahtu 
piestātnes, stadionus, atpūtas 
kompleksus, lauksaimniecības 
ēkas un daudz ko citu kāds 
ir projektējis un būvējis. 
Daudzu būvnieku ēkas kalpo 
gadsimtiem ilgi.

MEISTARI – 
betonē, veic inženiertīklu 
montāžas darbus, strādā augstu 
virs būvēm ceļamkrānos un dara 
citus darbus

BŪVDARBU 
VADĪTĀJI – 
organizē visus darbus 
būvlaukumā

INŽENIERI  
BŪVKONS- 
TRUKCIJU 
PROJEKTĒTĀJI – 
aprēķina un projektē, lai ēkas  
konstrukcijas būtu drošas  
un ilgi kalpotu

BŪVNIEKI – TIE IR:



KĀPĒC  
KĻŪT 

KĀ
KĻŪT 

PAR BŪVNIEKU? 

PAR BŪVNIEKU? 

Būt būvniekam – tas ir stilīgi un aizraujoši. 
Rezultāts ir ievērojams un pamanāms,  
un labi izpildītais darbs sniedz gandarījumu.  
Būvnieki labi nopelna un sabiedrībā tiek cienīti.

• Dodies pastrādāt vasaras praksē kādā būvlaukumā. 
Nopelnīsi kabatas naudu, iegūsi pieredzi un sapratni, 
vai vēlies nākotnē izpausties šajā nozarē.
• Dodies mācīties uz specializētajām mācību 
iestādēm – Rīgas Celtniecības koledžu, Latgales 
industriālo tehnikumu vai kādu citu. Iegūsi cienījamu 
arodu, kas ļaus izpildīt īpašus meistaru cienīgus darbus  
lielās būvēs, saņemot labu atalgojumu.
• Dodies mācīties uz RTU vai LBTU (agrāk LLU).  
Iegūsi inženiera kvalifikāciju un varēsi kļūt par 
būvlaukuma vai pat objekta būvprocesa pavēlnieku.

BŪVUZRAUGI – 
kontrolē, kā tiek uzbūvēta ēka.  
Par tiem var kļūt, ja ir zināšanas  
un uzkrāta pieredze,  
darbojoties būvlaukumā

PROJEKTU 
VADĪTĀJI – 
atbild par ēkas būvniecības pro-
cesu no A līdz Z

Konkurss Latvijas 
Gada inženieris 
būvniecībā 
ir iespēja izcelt 
labākos būvniecības 
speciālistus.



RAIL 
BALTICA – 
STACIJAS 
BALTIJĀ

LATVIJA / RĪGA, 
2016–2022.
Eiropas Dzelzceļa 
līnijas arhīvs.



Projekts Rail Baltica 
nenoliedzami ir gadsimta 
projekts. Ar stratēģisku, 

politisku, ekonomisku un militā-
ru nozīmi. Kad 19. gs. otrajā pusē 
Krievijas būvētais dzelzceļš sasnie-
dza Baltijas jūras krastu, to izmantoja 
ostas, militāras bāzes un kūrorti, naftas 
cisternas un ogļu kravas, karavīri, tūristi un 
atpūtnieki. 20. gs. otrajā pusē dzelzceļš bija 
daļa no padomju ekonomikas un militārajiem 
mērķiem.
Šobrīd 30 gadi pagājuši kopš Rail Baltica idejas un 
varam runāt arī par ieceres īstenošanu. Parakstī

ti desmitiem dokumentu, ir bijušas trases 
izpētes, arhitektūras konkursi, projekti 

un iepirkumi. Rail Baltica trase 
stiepsies 870 km garumā trijās 

valstīs, un tiks izbūvētas  
7 starptautiskas stacijas – 

Ulemiste (Tallina),  
Pērnava, Rīgas cen

trālā, RIX (Rīgas 
lidosta), Panevēža, 

Kauņa un Viļņa. 
Vēl būs daudzas re-

ģionālās stacijas – 
Latvijā tādas 
plānotas 17.
Baltijas galvas-
pilsētas būs 
vien 2 stundu 
brauciena 
attālumā cita 
no citas ar 
maksimālo 
ātrumu  
249 km/h. 

STACIJA RĪGA

Konkursā par uzvarētāju noteica Dānijas biroju PLH 
Arkitekter + COWI. Rīgas stacijas arhitektūras 
šarms atklāsies no tās priekšlaukuma un Cen
trāltirgus gājēju zonām. Pieejās no Rīgas vēsturiskā 
centra būs redzama mums ierastā arhitektūra ar loku 
virs galvenās fasādes – būs vēl viens telpas līmenis 
virs esošajiem sliežu ceļiem.Tas kalpos Rail Baltica 
pasažieru ērtumam un kontroles procedūrām. Citas Rīgas 
centrālās stacijas zonas būs vairāk pilsētvides dizaina, 
ainavu arhitektūras un interjera dizaina veiksmes stāsti. 
Ievērojamā posmā tiks nojaukts esošais dzelzceļa uzbē-
rums, tā savienojot nošķirtās pilsētas daļas. No Vecrīgas 
būs redzams Centrāltirgus.

RĪGAS LIDOSTA (RIX) STACIJA

Tiesības projektēt Rail Baltica staciju Rīgas starp
tautiskajā lidostā (RIX station) ieguva One Works 
(Itālija) sadarbībā ar Sintagma un Vektors T (Lat
vija), izveidojot trīs valstu uzņēmumu apvienību 
PROSIV kopā ar Prodex (Slovākija). Stacija atro
das tiešā lidostas termināļu tuvumā – veidos ērtus 
savienojumus ar esošo un plānoto Rīgas lidostas 
infrastruktūru (Biznesa un konferenču centrs, 
viesnīca, stāvlaukumi). Tā ir projekta prioritāte, 
kas ļaus ceļotājiem nonākt galamērķos.

LATVIJA / RAIL 
BALTICA STACIJA 
LIDOSTĀ RĪGA, 
2016–2022.
Eiropas Dzelzceļa  
līnijas arhīvs



Lai nodrošinātu lidostas darba nepārtrauktību un lai 
iekļautos pašas lidostas paplašināšanas plānos, vilciens 
pienāks stacijas ēkas trešajā līmenī pa īpašu un cauri 
visai lidostas teritorijai veidotu Rail Baltica  estakādi, kas 
šādā izpildījumā un tik gara Latvijā tiks būvēta pirmo 
reizi. RIX stacijas zonā estakāde sasniedz 13 m augstu-
mu, bet kopējais estakādes garums ir 2 km. Stacijas zonā 
200 m garumā tā būs monolīta dzelzsbetona konstrukcija 
ar diviem starptautiskajiem sliežu ceļiem un vienu ceļu 
kā gala staciju Rīgas lidostas ekspresim. Stacijai jābūt 
maksimāli caurspīdīgai un 
atvērtai dabīgai 
gaismai. 

IGAUNIJA / TALLINA (ULEMISTE)

Projektēšanas konkursā uzvarēja Light Stream, Zaha 
Hadid Architects un Esplan OU, 2. prēmija – The Ule-
miste Leaf, Innopolis Insenerid OÜ un PLH Architects, 
3. prēmija – Twilight, DBA Progetti S.p.A. & HML Project 
Management OÜ.
Tika izvēlēts pats ambiciozākais risinājums, kas 
paredzēja, ka  jaunā stacija būs fiziskajos izmēros 
iespaidīgs un formā izteikti plastisks liekts tilts 

virs  trīs peronu / platformu līdzīgas formas 
pārsedzēm. Šādu formu noteica publiskā 

gājēju tilta trase, kā arī nepiecieša-
mība vienā veselumā apvienot 

autobusu, tramvaju un 
dzelzceļa līniju virzie-

nus. Plaša gājēju iela 
savieno pilsētas 

daļas arī zem 
sliežu ceļiem. 

IGAUNIJA / TALLINA 
(ULEMISTE), 2019–2022.
Zaha Hadida arhitektu 
biroja vizualizācija.



Atbildību par publikāciju uzņemas vienīgi tās autors.  
Eiropas Savienība neuzņemas atbildību par to,  
kā var tikt izmantota tajā ietvertā informācija.

LIETUVA / VIĻŅA,  
2021–2022

1. prēmija konkursā – Zaha Hadid 
Architects (Apvienotā Kara
liste). Projekta ideja ir lietpra-
tīgi izmantot esošās stacijas 
9500 m2,veidot jaunu, plastis-
kas formas 140 metrus garu 
un 46 metrus platu telpu – 
tiltu. Tas viss 10 metru 
virs sliežu ceļiem. 
Laminēta koka struk-
tūra attīstās no esošās 
stacijas ēkas ģeomet-
rijas, iegūst jaunu tēlu 
un dzelzceļa otrā pusē 
piezemējas Pelosos 
ielā Naujininkai 
rajonā. 
Esošais stacijas lau-
kums iegūs apakšze-
mes līmeni un kļūs 
par dzīvu publisku 
telpu ar 300 jauniem 
kokiem un 4000 m2 
kvalitatīvas pilsētaina-
vas – zaļiem jumtiem 
un kvalitatīvu vides 
dizainu. Tas viss, ietverot 
saules paneļus un ilgtspē-
jīgu tehnoloģiju kompleksu 
lietojumu.

LIETUVA / VIĻŅA, 
2021–2022.  

Zaha Hadida arhitektu  
biroja vizualizācija.



ĶEKAVAS 
APVEDCEĻŠ –  
GADA PPP 
DARĪJUMS  
EIROPĀ

Industriālā būvniecība ir ekonomikas virzītāja, tās asinsrite, 
sabiedrības ieguvumi noteikti ir neatsverami – ceļi, tilti, termi-
nāļi, ostas u.c. ir atslēgas objekti, kas nodrošina pārvietošanās 

iespējas, labsajūtu un komfortu. Ķekavas apvedceļa projekts, 
kas ir Baltijas valstīs pirmais ievērojamais publiskās un pri
vātās partnerības (PPP) projekts ceļu būvniecībā un viens 

no vērienīgākajiem infrastruktūras projektiem Latvijā, 
tiks nodots lietotājiem 2023. gada nogalē.. Jaunais ap-

vedceļš ne tikai uzlabos savienojumu starp Baltijas valstu 
galvaspilsētām un saīsinās brauciena laiku starp tuvu-

mā esošajām pašvaldībām, bet arī novirzīs satiksmi ap 
blīvi apdzīvotām vietām un palielinās ceļu satiksmes 

drošību. Projekta ietvaros tiks izbūvētas satiksmes 
joslas gandrīz 100 km kopgarumā, metāla barjeru 

kopgarums visā trasē būs 40 000 m, betona 
barjeru – 4 000 m, objektā būs 14 mākslīgās 

būves un prettrokšņu risinājumi. Uzlabotas 
tiks arī apkārtējās inženierkomunikāci-
jas – pārbūvēts maģistrālais ūdensvads, 
gāzes vadi un 3 augstsprieguma līniju 
šķērsojumi, kā arī no jauna tiks izbūvēti 
lietusūdens kanalizācijas tīkli.
2022. gadā jau tapuši 2 tuneļi, un vēl 
top 4 pārvadi pār Ķekavas apvedce-
ļu, kā arī gājēju un velobraucēju tilts 
pār autoceļu A7, skatu platforma un 
pārvads pār Rīgas apvedceļu A5. 
Uzstādītas visas 4 projektā paredzētās 
saliekamās betona arkveida caurtekas 
un līdzīgas konstrukcijas slēpotāju 

tunelis 3 m augstumā. Būvlaukumā 
realizētas vairākas unikālas teh

noloģijas, dažas – pat pirmo reizi 
Latvijā, piemēram, Latvijas kontekstā 

unikālas autoceļa C12 pārvada MSE 
(Mechanically stabilized earth)  

atbalsta sienas.

Publiskais partneris  
LR SATIKSMES MINISTRIJA un 
VSIA LATVIJAS VALSTS CEĻI. 
Privātais partneris AS KEKAVA ABT. 
Finansētāji EIROPAS INVESTĪCIJU 
BANKA, ZIEMEĻU INVESTĪCIJU 
BANKA un LUMINOR BANKA. 
Būvuzraudzība SIA FIRMA L4.



Objekta būvniecībā vienlaikus iesaistīts apmē-
ram 100 dažādas tehnikas vienību, būvnie-
cības materiālus piegādā līdz 50 smagā 
transporta vienību, un strādājošo cilvēku 
skaits aktīvajā sezonas daļā pārsniedz 
400 strādājošo. Ņemot vērā dažādo 
darbu raksturu objektā, tā realizācijā 
ir iesaistīts ļoti plašs speciālistu loks, 
sākot no atbildīgā būvdarbu vadītāja 
līdz tehnikas operatoram un ceļu 
palīgstrādniekam, taču lielākā atbil-
dība gulstas uz inženieru pleciem, 
tādiem kā ceļu būvdarbu vadītāji, 
tiltu būvdarbu vadītāji, ceļu meis-
tari, ģeodēzisti, kvalitātes speciā-
listi, darba drošības inženieri un 
satiksmes organizācijas inženieri.

ĶEKAVAS APVEDCEĻŠ  
2022. GADA JŪNIJĀ LISABONĀ 
SAŅĒMIS GODALGU KĀ 
GADA PPP DARĪJUMS EIROPĀ 
STARP 32 LIELĀKAJIEM 
TRANSPORTA UN SOCIĀLĀS 
INFRASTRUKTŪRAS PPP 
DARĪJUMIEM, NOSLĒGTIEM 
EIROPĀ 2021. GADĀ.



KONKURSA 
LATVIJAS 
BŪVNIECĪBAS 
GADA BALVA 2021 
GRAND PRIX

Konkursā Latvijas Būvniecības 
Gada balva 2021 Ogres jaunā 
un pievilcīgā bibliotēkas ēka 

ieguva augsto Grand Prix apbalvoju-
mu. Koka ēka kalpo par lielisku platfor-
mu, lai izzinātu būvniecības jaunākās 
inovācijas un koka lielkonstrukciju 
potenciālu. Nulles enerģijas ēka 
šobrīd pie resursu izmak-
su kāpuma pašvaldībai ir 
izdevīga – nav jādomā par 
komforta samazinājumu. 
Viena no skaistākajām 
zālēm bibliotēkā ir 
atvēlēta dzimtsarakstu 
nodaļai. Panorāmas 
logs ar skatu uz mežu 
ir kā dzīva glezna un 
vienlaicīgi piešķir svi-
nīguma noti. Ogres 
bibliotēka ir atzīta 
par vienu no 4 la-
bākajām 2021. gada 
publiskajām bibliotē-
kām pasaulē saskaņā 
ar Starptautiskās bib-
liotēku asociācijas un 
institūcijas federācijas 
(IFLA) gada balvu.

OGRES 
CENTRĀLĀ 
BIBLIOTĒKA
Pasūtītājs: Ogres novada 
dome. Arhitekti PBR, Valdis 
Onkelis, Rūdis Rubenis. 
Ģenerālais būvuzņēmējs 
ReRe Būve. Inovatīvi koka 
konstrukciju stiprinājumi 
Rothoblaas. Būvuzraudzība 
Firma L4.



2021.
gada augusta nogalē eks-
pluatācijā tika nodots 
viens no pēdējo gadu 
vērienīgākajiem spor-
ta infrastruktūras 
projektiem Latvijā – 
pārbūvētais Jāņa 
Daliņa stadions 
Valmierā, kas 
kļuvis par izcilu 
treniņu bāzi un 
sacensību nori
ses vietu viegl
atlētiem ne tikai 
Latvijas, bet arī 
pasaules līmenī. 
Konkursā Latvijas 
Būvniecības gada 
balva 2021 saņemts 
Grand Prix. Valmieras 
domes priekšsēdētājs 
Jānis Baiks stāsta, ka 
projekta pirmsākumi 
meklējami 2009. gadā, 
domājot, ko darīt ar iepriekšējo 
būvi. Sākotnēji tika apsvērta ideja 
par ēkas energoefektivitātes pa-
augstināšanu, bet tomēr tika pieņemts 
lēmums par Jāņa Daliņa stadiona rekons-
trukciju un jaunas vieglatlētikas manēžas 
būvniecību. Rezultātā izveidota starptautiski at
zīta bāze vieglatlētiem, kur var trenēties un 
rīkot sacensības 24 disciplīnās. Manēžai ir 
piešķirta 4. kategorija, stadionam ir 2. ka
tegorijas sertifikāts. Tas nozīmē, ka šeit 
ir iespējams rīkot starptautiskas sacensī
bas – Eiropas čempionātus junioriem līdz 
U18–U20 kategorijai, komandu sacensī
bas (dalība līdz 700 sportistiem) un visu 
līmeņu senioru (veterānu) mačus. Pats 
stadions atbilst arī U23 kategorijai. 

KONKURSA 
LATVIJAS 
BŪVNIECĪBAS 
GADA BALVA 2021 
GRAND PRIX

EIROPA JĀŅA DALIŅA 
STADIONĀ VALMIERĀ
Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldība.  
Projekts Juris Šūpols, Ivars Šļivka.  
Būvnieks YIT INFRA.  
Būvuzraudzība Būvuzraugi LV.



KONKURSA  
LATVIJAS 
BŪVNIECĪBAS 
GADA BALVA 
2021 LAUREĀTI 
NOMINĀCIJĀ 
KOKA BŪVE

Estrāde ieguva  
2. vietu konkursā 
Latvijas Būvniecības 

Gada balva 2021 nominācijā Koka būve. Saulkrastus 
līdz 1933. gadam dēvēja par Neibādi, un tā tika dibināta 
1823. gadā. Līdz Pirmajam pasaules karam Neibādē uztu-
rējās augstdzimuši atpūtnieki no Pēterburgas, Maskavas 
un citām Krievijas impērijas vietām, kā arī Ziemeļvidze-
mes muižnieki. Estrāde, par kuru pirmās liecības nāk 
no 1933. gada un kas vairākkārt tikusi pārbūvēta un 
uzlabota, 2021. gadā atdzimusi jaunā veidolā un pēc triju 
gadu pārtraukuma tika atvērta saviesīgai dzīvei. Pārbū-
vētajai Saulkrastu estrādes ēkai kā galvenais materiāls 
skatuves daļā izmantots koks. Estrādē uzstādīta jauna 
solu konstrukcija, tagad iespējams uzņemt vairāk skatītā-
ju – kopumā ap 2000. Lai nodrošinātu estrādes atbilstību 
akustiskajām prasībām, uzstādīti akustiskie paneļi, kas 
apaudzēti ar vīteņaugiem, lai iederētos parka kopskatā. 

ATJAUNOTĀ 
SAULKRASTU ESTRĀDE
Pasūtītājs Saulkrastu novada pašvaldība. 
Projekts un būvniecība Tilts.  
Būvuzraudzība pilnsabiedrība  
L4 & Mūsu uzraugs.



LATVIJAS VALSTS MEŽU BIROJA ĒKA JELGAVĀ
Biroju ēka Jelgavā, Rīgas ielā 54A, pasūtītājs Latvijas Valsts meži,  
projekta vadītājs Uģis Perševics. Projekts arhitektu birojs 5.iela, arhitekts Ints Pujāts, 
arhitekte Ija Rudzīte. Būvnieks Selva Būve, būvdarbu vadītāja Lolita Platpire.

Konkursā Latvijas Būvniecības Gada bal
va 2021 nominācijā Koka būve Latvijas 
Valsts mežu biroja ēka ieguva 1. vietu. 

Eiropas Arhitektu padome (ACE) 2018. gada martā 
apkopoja 20 Eiropas arhitektu labākos, kā konferencē 
tika uzsvērts – izcilākos projektus, izveidojot bukletu 
20 European Architectural Projects Against Climate 
Change, kuros aktualizēta ilgtspējīga, videi draudzīga 
arhitektūra, projekti pret klimata pārmaiņām. Bukletā 
iekļauts arī realizētais projekts Latvijas Valsts meži biroju 
koka ēka Dundagā, kas faktiski būvēta pēc analoga 
projekta kā ēka Jelgavā, iekļaujot dažus uzlabojumus. 
Līdzīga LVM ēka taps arī Valmierā. Ņemot vērā, ka arī 
pirmo LVM klientu centru Dundagā būvēja Selva Būve, 
otrajā objektā Jelgavā komunikācija ar būvuzņēmēju bija 
vienkāršāka un veiksmīgāka, jo daļa esošās komandas 
jau bija pazīstama. Projekta devīze KOKS – mūsu zaļais 
zelts! atspoguļo LVM pamatuzstādījumu ēkas realizā-
cijai – efektīva koksnes un Latvijā auguša kokmateriāla 
inovatīva izmantošana ēkas konstrukcijās, būvniecībā 
un apdarē, energoefektīva ēkas apdzīvošana, zaļa ap-
saimniekošana un resursu izmantošana.



PROJEKTU 
VADĪTĀJA  
PROFESIJA
Tā ir izaugsmes iespēju profesija, taču prasa zināšanas un 
pacietību, soli pa solim savu karjeru vedot pa kāpnēm aug-
šup. Projektu vadītāja profesiju nevar apgūt mācību iestādēs, 
par projektu vadītājiem kļūst, uzkrājot pieredzi darbā būvlauku-
mā. Iniciatīva, spēja pieņemt pareizus lēmumus un plānot, kā arī 
augsta personīgās atbildības latiņa ir noderīgākās rakstura īpašī-
bas. Atalgojums? Atkarībā no darba un spējām atalgojuma līmenis  
ir virs vidējā, ļaujot uzturēt ģimeni, realizēt hobijus, ceļot  
un baudīt kultūras dzīvi.

KO DARA PROJEKTU VADĪTĀJS?
• Projektu vadītājs savu darbu sāk vēl ilgi pirms būvdarbu 
sākšanas, viņš izskata projektu, saprot, vai projekts ir labs, 
runā ar pasūtītāju un uzklausa tā vēlmes, seko līdzi tam, 
lai visi būvdarbu sākšanai vajadzīgie dokumenti būtu 
kārtībā.
• Projektu vadītājam jāmāk plānot laiku un naudu. 
Pasūtītājs iedod naudu un nosaka termiņu, projektu 
vadītājam jāuzbūvē ēka, iegādājoties visu nepiecie-
šamo būvniecībai un samaksājot darbu veicējiem, kā 
arī jāmāk noteikt sava uzņēmuma peļņas procentus.
• Projektu vadītājs orientējas likumos un praktiska-
jās būvniecības tehnoloģijās, viņš ir uz tu ar datoru.
• Projektu vadītājs komplektē komandu būvniecības 
veikšanai un arī lemj, kurus materiālus izvēlēties.
• Projektu vadītājs komunicē ar pasūtītāju, projek-
tētājiem, arhitektiem. Cilvēki ir ļoti dažādi, kaprīzāki 
un mierīgāki, bet projektu vadītājam jāmāk būt sarunu 
ģēnijam, jāmāk savaldīties kritiskās situācijās un jāmāk 
panākt, lai visa komanda draudzīgi virzītos uz galveno 
mērķi – kvalitatīvu būvniecības darbu pabeigšanu.
• Par savām kļūdām maksā pats projektu vadītājs. Maksa  
var būt finansiāli zaudējumi, sabojāta reputācija un darba  
zaudēšana. Labi projektu vadītāji savas kļūdas spēj izlabot.





MĀRIS TĪRMANIS,  
Nord X vadītājs,  
absolvēta RCK,
Betonēšanas guru

Studiju izvēle Rīgas Celtniecības koledžā Mārim 
bija pusapzināta izvēle, jo patika būvlaukums un 
saistīja inženiertehniskie uzdevumi. Taču jau 

3. studiju gadā, kad sākās prakse un patstāvīgas 
darba gaitas, Māris saprata, ka būvdarbu vadī
tājs ir lieliska profesija. Pirmā darbavieta Mārim bija 
vispārceltniecisko darbu uzņēmumā, piedaloties vēstu-
riskas ēkas rekonstrukcijā Ausekļa ielā un lielas dzīvo-
jamās mājas pārbūvē Mežaparkā. Nedaudz pamainot 
jomu un vairāk orientējoties uz betonēšanu, Māris kādu 
laiku strādāja veidņu un sastatņu nomas uzņēmumā par 
betonveidņu inženieri – darbā, kurā ielika visu savu sirdi, 
saprotot, ka betonēšana turpmāk būs joma, kurā veidot 
karjeras izaugsmi, līdz perfekcijai apgūstot visas nianses.
Krīzes laiks ap 2009. gadu arī Māra profesionālajā 
karjerā ieviesa izmaiņas, bet tās tomēr bija pozi
tīvas, jo bija uzaicinājums strādāt valsts lielākajā 
objektā – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas 
būvniecībā. Tas bija komplicēts objekts, bija jārisina 
sarežģīti inženiertehniskie uzdevumi. Šeit Māris sāka 
darbu kā veidņu inženieris un drīz vien jau ieņēma būv-
darbu vadītāja amatu, atbildot par darbu, betonēšanas 
ciklu un stiegrošanas plānošanu, rēķinot nepieciešamo 
materiālu patēriņu un saskaņojot dokumentāciju. Ēkas 
karkass ir tapis no monolītā betona, un par to no sākuma 
līdz beigām ir atbildējis Māris. Noslēdzoties darbiem LNB 

ēkā, daži gadi 
tika 

UZŅĒMUMA  
VADĪTĀJS

pavadīti Minskā pie vērienīgas viesnīcas ēkas būves.  
Atgriežoties Latvijā, bija sākusies LNMM pārbūve un 
jaunā pazemes betona apjoma un pandusa izbūve – nozī-
mīgā objekta īstenošana prasīja Māra augsti kvalificētās 
prasmes. Papildus tika veikti sīkāki, bet ļoti interesanti 
darbi muzeja vēsturiskajā apjomā. 
Betons ir nozīmīga struktūra jebkuras ēkas būvniecībā, 
arī pārbūvē. Uz tā balstās ēka, no tā top ēkas pamata kar-
kass, turklāt ar prasmīgām rokām no betona iespējams 
radīt brīnumu lietas, gan realizējot supersarežģītas kons-
trukcijas, gan veidojot tā virsmu dekoratīvu un izskatīgu. 
Lai to panāktu, ir jāpārvalda materiāla tehniskās īpašības 
un jāorientējas betona maisījumu markās. Māra kontā  
ir ļoti liels skaits Latvijā ievērojamu objektu –  
Dubultu mūzikas un mākslas skola, Muzeju krātuve,  
Olaines cietums, apjomīgas biroju ēkas, jauni RTU korpu-
si, Okupācijas muzeja komplekss, infrastruktūra Getliņos, 
ekskluzīvas dzīvojamās ēkas (Lidojošo koku māja Hoft), 
klīnika, Alūksnes Olimpiskais sporta centrs, LU Rakstu 
māja, protams, arī Rail Baltica projekts. 
No 2020. gada Māris ir Nord X vadītājs, atbil
dot par betonēšanu un arī plānojot pasūtījumus 
uzņēmumam. Nord X betonēšanas inženieru un 
speciālistu reputācija ir zināma visā Latvijā, par 
kvalitāti nav šaubu. Ēku un būvju veidolā pirmais 
parādās betona karkass, kas ir pamats jau citu 
konstrukciju izbūvētājiem un apdares meista
riem. Betonētāji ierodas tukšā būvlaukumā, bet, 
to pametot, jau ir nojaušams būves skelets.

Māra pieredze ir bagātīga, ļaujot ātri izvērtēt situāciju 
aktuālajos objektos un pieņemt lēmumus. Tehnolo-

ģijas ir attīstījušās, piemēram, tagad ir sensori, 
kas palīdz noteikt betona cietēšanas laiku, 

ir jaunas veidņu sistēmas, bet tik un 
tā primāra ir betona kvalitāte, kas ir 

fundamentāla lieta un ko Māris 
spēj novērtēt uz aci.



ULDIS VĪTOLS, 
Nord X  
tehniskais direktors, 
absolvēta RTU

Būvniecības nozares profesijas par perspektīvām 
uzskatīja Ulda tuvinieki. Jau ejot pamatskolā, Ulda 
ģimenē daudz tika spriests par nākotnes izvēlēm, 

arvien atrodot dažādas priekšrocības būvniecībā. Uldim 
esot šo sarunu epicentrā, kā arī klausoties attālāku radu– 
būvnieku – pieredzes stāstus, pamatskolu noslēdzot, bija 
izkristalizējusies sapratne par nākotni un ceļu, kas ejams. 
Līdztekus skolas gaitām laiks brīvlaikos netika nosviests 
zemē bumbulējot, bet gan pavadīts būvlaukumā, gūstot 
izpratni par vienkāršajiem un sarežģītajiem darbu 
veidiem. Pēc Limbažu 1. vidusskolas absolvēšanas ļoti 
loģisks turpinājums bija Ulda došanās uz RTU un iestāša-
nās augstskolā, lai apgūtu Būvniecības programmu.
Studijas augstskolā grūtības nesagādāja, mācību pro-
grammas saturs bija interesants un aizraujošs. Tomēr  
RTU absolvēšana ievilkās garāka, nekā bija cerēts sākot-
nēji, jo jau kopš pirmā kursa Uldis ļoti aktīvi strādāja un 
nepietika laika, lai vienmēr savlaikus nokārtotu mācību 
eksāmenus.
Toties darba devējiem noteikti vairāk interesēja Ulda 
praktiskās zināšanas un pieredze, nevis augstskolas 
eksāmenu rezultāti. Uldis uzskata, ka karjeras izaugsme 
nav laimes spēle, bet savu personisko spēju izvērtēšana 
un produktīva sava rakstura spēcīgo īpašību pielietošana.
Par vadītāju ir jāizaug. Uldis sāka darbu kādā vēl 2006. 
gadā spēcīgā būvkompānijā kā apdares speciālistu darbu 
vadītājs. Tas ir būtisks būvniecības posms, kas tālāk no-
saka interjera kvalitāti un cilvēku patiku uzturēties šajās 
telpās. Taču tā īsti nebija Ulda sirdslieta būvniecībā, tā-
pēc pie pirmās izdevības Uldis pārkvalificējās uz betonē-
šanas jomu, kļūstot par darbu vadītāju, − ar betonu viņš 
sarunājas kopš 2007. gada dažādos objektos un dažādos 
izpildījumos. Uldis ir viens no labākajiem speciālistiem 
Latvijā, ja paredzēts betonēt sarežģītas, nestandarta 
konstrukcijas. Betons ir gandrīz dzīvs materiāls, tas 
prātīgi uzvedas tikai pieredzējušu speciālistu vadībā, kuri 
pārzina to būtisko simts un vienu niansi, no kā atkarīgs 

betonētās konstrukcijas  
gala rezultāts. Ja ir 
izpratne par materiā-
lu, betonēt var gan 
ziemas salā, gan 
ļoti karstā laikā. 
Tikai jāievē-
ro precīza 
tehnoloģija. 
Piemērs nav 
tālu jāmek-
lē – apjomī-
gais vides 
objekts pie 
Okupācijas 
muzeja ir 
Ulda vadībā 
izbūvēts no 
monolītā beto-
na. Tika izstrādā-
ta speciāla veidņu 
konstrukcija sienas 
betonēšanai pilnā aug-
stumā, neizmantojot veidņu 
savilces. Vēl pie Ulda nozīmī-
giem objektiem, kuros veikti apjomīgi 
betonēšanas darbi, jāpiemin ASV vēstniecības jaunā 
ēka, bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas 
izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā Getliņi, aktuāls 
objekts ir dalība Rail Baltica izbūvē. 
Vadītāja amats nenozīmē laisku dienas pavadīšanu 
krēslā, Uldim ir gana dinamiska ikdiena, kas piepildīta ar 
izaicinājumiem un stresu, ko rada dažādas neparedzētas 
situācijas būvobjektos. Ir jāmāk sarunāties ar pasūtītā-
jiem, jāievēro termiņi, laikus jāpamana riski un jānodroši-
na arī rentabilitāte. Uz priekšu doties liek lielais gandarī-
jums, kas vienmēr pārņem pēc darba noslēguma.

VIDES OBJEKTS PIE OKUPĀCIJAS 
MUZEJA Ulda vadībā izbūvēts no monolītā 

betona. Tika izstrādāta speciāla veidņu 
konstrukcija sienas betonēšanai pilnā 

augstumā, neizmantojot veidņu savilces.

TEHNISKAIS  
DIREKTORS



EDGARS PINKOVSKIS, 
LBTU, Vides un 
būvzinātņu fakultātes 
lektors, Mg. sc. ing., 
Geomatic valdes loceklis

Edgara profesionālais veiksmes stāsts ir 
līkločains, matemātikas un fizikas burvību 
atklājot tikai Dobeles Valsts ģimnāzijas (to

reiz Dobeles pilsētas ģimnāzijas) pēdējās klasēs 
un pēc tam LBTU (pirms tam LLU). Iecerētā militārā 
karjera dažu objektīvu iemeslu dēļ Edgaram bija jāmaina 
pret ko citu, un izvēle krita uz pēdējā brīža piedāvāju-
mu – LLU ģeodēzijas programmu. Lai arī sākotnēji nav 
bijis ne mazākā priekšstata par izraudzītās profesijas 
specifiku, tagad, kad nozarē lielos un mazākos objek-
tos aizvadīti jau 18 gadi, Edgars nevar sevi iedomāties 
citviet – tik ļoti ir aizrāvuši ikdienā veicamie uzdevumi. 
Un arī galvenais izaicinājums – atbildība. Nebaidīties 
un sākt strādāt studiju laikā mudināja viens no augst-
skolas pasniedzējiem, Edgars nokļuva nelielā mērnieku 
uzņēmumā SIA ĢEOMETRS Jelgavā un, ēnojot pieredzē-
jušus speciālistus, pamazām sāka kļūt par praktizējošu 
mērnieku, izmantojot uzkrātās teorētiskās zināšanas. 
LBTU pēdējā kursa laikā Edgaru strādāt savā uzņēmumā 
uzaicināja viens no pasniedzējiem, piedāvājot izaugsmes 
iespējas SIA LATGEO, Rīgā. Aizvadījis pāris gadus 
tur, Edgars ap 2007. gadu tika uzaicināts strādāt 
būvuzņēmumā SIA Abora par ģeodēzijas inže
nieri, turklāt vadītājs Juris Kravalis iegādājās 
specializētu dārgu robotisku mērnieku instru
mentu. Darba bija daudz, un, neraugoties uz to, 
ka ar instrumentu bija iespējams ātri un kvalitatī
vi izveidot mērniecības dokumentus, bija ne
pieciešami papildspēki, un praksē tika pieņemti 
divi LLU studenti. Krīzes gadi veica savas korekcijas, 
Edgars atdalījās no Aboras un izveidoja savu uzņēmu-
mu SIA Geomatic, taču nezaudējot saikni ar Aboru un 
turpinot sniegt mērnieku pakalpojumus visos uzņēmu-
ma objektos. 12 gadu laikā Geomatic no 3 cilvēku 
uzņēmuma izaudzis līdz 7 speciālistiem. Protams, 
lēciens instrumentu tehnoloģijās ir bijis revolucionārs, 
tagad 4 cilvēku darbu spēj paveikt viens kompetents 
speciālists.  

Lielākie Geomatic objekti ir  
viesnīcas RĪGA rekonstrukcija,  
Dobeles Dzirnavnieka 64 m augstā 
silosa būve, Austrumu maģistrāle, loģistikas parks A6,  
arī Baltijas gadsimta būve Rail Baltica, ir objekti Londonā, 
kur tiek realizēts pakalpojums Skonto Plan. Edgars daudz 
sadarbojas ar pāļu izbūves jaudīgākajiem uzņēmumiem 
SIA Tilts un SIA ARS Būve. 
Ko dara mērnieks? Rūpējas par ģeometrisko pareizību, 
bez kā uzbūvēt drošu, sarežģītas konstrukcijas būvi ir 
neiespējami. Lai izvairītos no cilvēciskā faktora kļūdām, 
vēlams, lai lielajos objektos būvniekus un apakšuzņēmējus 
pavada vieni un tie paši mērnieki no sākuma līdz beigām. 
Mērniekiem mūsdienās palīdz lāzerskenēšana un 
droni, kas sniedz detalizētu informāciju par objektu 
3D versijās un no putna lidojuma.
Mērnieks ir pirmais speciālists objektā, kad tajā vēl 
nekā nav. Tiek veikti tā dēvētie lauku darbi – uzmē
rīta apkaime, ņemot vērā būvnieka iesniegto ģene
rālplānu un pamatu konfigurācijas shēmu. Izmanto-
jot GPS sistēmu un ļoti precīzus tahimetrus, uz apkaimes 
stabilajām konstrukcijām (blakus esošās ēkas, balstu stabi 
u.c.) tiek veikts atskaites līmeņu punktu marķējums. Kad 
mērnieks iedevis būvniekam mērījumus, var sākties būv-
laukuma apgūšana soli pa solim, un katra posma sākumā 
no pamatiem līdz pat nodošanai ekspluatācijā mērniekiem 
ir jāveic uzmērījumi, lai pārliecinātos, ka uzbūvētais atbilst 
projektam. Būvniecība mūsdienās nav realizējama bez 
ģeodēzista. Šie speciālisti atbild arī par juridisko dokumen-
tāciju, pārzina īpašumtiesības, zemes lietas. Tā ir nemitīga 
komunikācija ar citu jomu būvniecības speciālistiem.
Edgars atzīmē, ka mērniecība ir kā mūža augst
skola: katru dienu mācies, uzmanies no kļūdām, 
centies būt pedants un sniedz nozīmīgu atbalstu 
būvniekiem. Edgars dalās ar zināšanām ar LBTU 
studentiem, strādājot par lektoru Zemes pārvaldī
bas un ģeodēzijas katedrā.

ĢEODĒZISTS



RAIVIS FREIDENSONS,  
MERKS būvdarbu vadītājs,  
absolvēta RTU

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas izvēles mācību pro-
grammas bija labs atspēriens, lai Raivis labā 
līmenī varētu apgūt augstāko matemātiku un 

rasēšanu. Arī citi eksaktie priekšmeti Raivim padevās, 
fizikas, matemātikas, ģeometrijas uzdevumi tika risināti 
ar lielu prieku un sekmīgi. Toties izvēles priekšmetos 
apgūtais noderēja, mācoties RTU Transportbūvju 
programmā. RTU kā starts karjeras izaugsmē tika 
izvēlēts ļoti mērķtiecīgi, bez šaubīšanās. Pēc bakalaura 
studijām maģistrantūra tika apgūta RTU BALTECH 
studiju centrā, izvēloties tēmu Ražošanas vadība 
un inženierzinātnes. 
Raivis mācību laikā teoriju saistīja ar praksi, līdztekus 
studijām strādājot dažādos uzņēmumos par ceļu meis-
tara palīgu, strādnieku, būvdarbu vadītāja palīgu. Šāda 
ikdiena palīdz vērot un izprast būvniecībā veicamo darbu 
specifiku, kas pēc tam ir būtisks pamats, lai darbotos 
vadošās pozīcijās. Likumsakarīgs pavērsiens izrādījās 
Raivja bakalaura darbā apskatītā tēma – par betona au-
toceļu projektēšanas metodikām un to analīzi, kā arī in-
ženierprojekts par kaļķakmens karjera betona ceļa izbūvi. 
Raivis uzskata, ka tieši šis viņu aizveda līdz iespējai sākt 
darba gaitas starptautiskā uzņēmumā. Tika saņemts 
piedāvājums piedalīties Starptautiskās lidostas 
Rīga infrastruktūras attīstības projektā, koordinē
jot transportbetona piegādes peronu izbūvei, kur 
tika iegūta pieredze apjomīgu un komplicētu ob
jektu īstenošanā. Pēc tam Raivis saņēma uzaicinājumu 
strādāt cementa ražotnē, specializējoties par projektu 
inženieri ēku būvniecībā un to uzturēšanā. Tā izrādījās 
plaša joma, kas Raivi aizveda uz uzņēmumu MERKS, 
kurā Raivis jau 5,5 gadus strādā par būvdarbu vadītāju – 
pēc darba uzdevumiem tuvs amats projekta vadītājam, 
bet papildus vēl jāpārzina katra sīkākā kustība būvlauku-
mā. Pat nepareizi novietota instrumentu kaste ir jāpama-
na, nemaz nerunājot par defektiem un riskiem. Vērība un 
neatlaidība ir Raivja papildus vārdi, kuri ļoti noderējuši 

vērienīgajos t/c Alfa pārbūves darbos un tagad apjomīgā 
biznesa centra Gustavs 1. kārtas būvdarbos.
Kas ir pats labākais būvniecībā? Raivis dalās pārdomās, 
ka tā ir objekta tapšana no nulles punkta līdz pat nodoša-
nai ekspluatācijā. Katra šķēršļa pārvarēšana sniedz 
pieredzi, būvlaukums ir trešā augstskolas pro
gramma, mācības šeit nebeidzas nekad. Erudīcija 
un neatlaidība ir tās, kas liedz nest līdzi kļūdas 
no objekta uz objektu – tās netiek atkārtotas. 
Vēl nepieciešama analītiskā domāšana, spēja saredzēt 
dažādus aspektus un tos salīdzināt. Jo jebkuru uzdevu-
mu būvlaukumā iespējams risināt 100 dažādos veidos, 
bet izcilam būvdarbu vadītājam jau uz papīra ir 
jāsaredz – jāspēj vizualizēt un salīdzināt faktoru 
kopums, kurš no veidiem ir rentabls, konstruktīvi 
drošs un termiņos īstenojams. Raivim piemīt šī 
īpašība. Raivis pārzina materiālu cenas un nepiecie-
šamos apjomus, pārzina budžetu un finanšu plūsmu, 
darbu izpildes grafikus un arī iespējamos riskus. Apjomu 
aprēķinos noder vēl skolas laikā apgūtās nestandarta 
formulas. 
Kā svarīgāko kompetenci Raivis min spēju uzdot pareizos 
jautājumus. Kam? Jebkuram. Sadarbības partnerim, 
kolēģiem, būvlaukuma darbiniekiem, būvuzraugiem, 
pasūtītājam, projektētājiem. Un nevajag baidīties no 
jautājumu uzdošanas! Citādi neuzzināsi neko! Lēmumu 
pieņemšanā nav stiepjama gumija – jo labāka izpratne,  
jo ātrāk tiek pieņemti pareizie lēmumi. Un kur tad vēl 
spēja plānot – labs speciālists veicamo darbu grafiku 
zina no galvas vairākus mēnešus uz priekšu. Un tikai tā ir 
iespējams sekmīgi vadīt visu lielo būvlaukuma komandu. 
Ja ir vēlme strādāt būvniecībā, ir jābūt tai sajūtai, ka šī  
ir īstā nozare. 
Raivim ir mierīgs un dabas sajušanā balstīts hobijs – 
makšķerēšana. Arī tad, protams, tiek domāts par būvob-
jektiem, bet jau relaksētā vidē. Un lielākais prieks par 
lomu ir bijusi 104 cm gara līdaka.

 BŪVDARBU  
VADĪTĀJS

2. vieta konkursā 
Latvijas Gada 
inženieris 
būvniecībā 2021 
nominācijā  
Jaunais 
speciālists



Raimondas ceļš uz būvniecību bija pama
tots ar loģiskiem lēmumiem un skrupulozu 
savu spēju un priekšrocību izvērtējumu. Jau 

skolas laikā Salacgrīvas vidusskolā uzmanība tika 
pievērsta eksaktajiem priekšmetiem, tie patika, un 
uzdevumu risināšana sagādāja gandarījumu. Tāpēc 
bija vēlme arī tālākajās studijās palikt draugos ar 
eksaktajiem priekšmetiem, dažādiem izaicinā
jumiem un būt tajā profesiju virpulī, kuras rada 
paliekošas vērtības un kur ieraugāms nozīmīgs re
zultāts. Saskaņā ar šādiem kritērijiem priekšplānā 
nonāca būvniecības nozare ar tās plašajām iespē
jām, un, lai piepildītu nākotnes ieceres, par studiju vietu 
tika izvēlēta RTU Būvniecības fakultāte, kurā tika apgūta 
gan bakalaura, gan maģistra programma.
Tikai mācības, kas sniedz teorētiskās zināšanas, ir puse 
no kompetences, otra puse ir prakse. Raimonda 2017. 
gadā trešajā studiju kursā pati pēc savas iniciatīvas 
pieteicās darbā būvniecības ģenerāluzņēmēja kom
pānijā MERKS, kuras pārziņā ir liels skaits kom
plicētu projektu, līdz ar to arī kadru politika vērsta 
uz zinošu speciālistu aicināšanu savā komandā. 
Raimonda pamatoti radīja jauna, uzņēmīga un atbildīga 
speciālista iespaidu un tika pieņemta darbā par projekta 
vadītāja asistenti laikā, kad tika īstenots The Capital City 
projekts Krasta ielā, Rīgā. Raimondas pienākumi ietvēra 
komunikāciju ar pasūtītāju un projektētājiem, bija jākoor-
dinē dokumentu izstrāde un tie jāsaskaņo atbildīgajās in-
stitūcijās. Jā, darbs vairāk ar papīriem, bet tas prasa tādas 
rakstura īpašības kā atbildība un uzmanība, un sarunās ar 
pasūtītājiem un projektētājiem būtiska ir komunikācijas 
prasme. Raimondai ir dabas dots talants sarunāties ar 
cilvēkiem.
Pierādot sevi šajā amatā, Raimonda no uzņēmuma 
MERKS saņēma piedāvājumu strādāt par būvdarbu 
vadītāju un atrasties būvlaukuma notikumu epi
centrā. Kā būvdarbu vadītājai Raimondai pirmais objekts 

bija ar prasīgu 
klientu – apjomīgā 
Lidl loģistikas centra projekta īsteno-
šana Rīgā. Tieši šeit Raimonda pa īstam sajuta izvēlētās 
profesijas – būvdarbu vadītājs – aizraujošo dabu. Raimon-
dai iepatikās gan ikdiena, gan darba pienākumi, gan arī 
katras dienas rezultāts, kas ir pamanāms un novērtējams.
Raimonda būvuzņēmumu MERKS vērtē kā ļoti 
atbildīgu darba devēju, kas orientējas uz speciā
listu vajadzībām, kuru ikdiena paiet būvlaukumā. Tiek 
nodrošināts viss nepieciešamais darbam, tiek uzklausīti 
speciālisti un pārrunāta ikdiena. Vienmēr ir iespējams 
saņemt atbalstu no vadītājiem. Arī būvlaukuma ikdienas 
komanda ir orientēta uz sapratni – svarīgs apstāklis, kas 
ietekmē produktivitāti.
Topošajiem būvdarbu vadītājiem Raimonda novēl 
izvērtēt, vai šis amats tiešām patīk, tāpēc kādu laiku ir 
jāpastrādā par būvdarbu vadītāja palīgu. Būvdarbu vadī-
tājam jābūt tādām rakstura īpašībām kā atbildības izjūta, 
pedantiskums un komunikācijas spējas. Sarunās ir jāmāk 
meklēt risinājumus, tas tikai apliecina profesionālismu, 
jāatrod vidusceļš, nevis jādemonstrē poza.
Pēdējais aktuālais Raimondas projekts bija  
ORKLA cepumu un vafeļu ražotnes jaunbūve 
Ādažos, kas tika nodota ekspluatācijā 2022. gada 
1. jūnijā. Raimonda turpina darboties pie šī projekta un 
attīstīt to, koordinējot un organizējot pasūtītāja papildus 
vēlmes un projekta uzlabojumus.
Atslodzi Raimondai sagādā zīmēšana un labas filmas.

BŪVDARBU 
VADĪTĀJA

RAIMONDA 
VUTKĒVIČA, 
MERKS  
būvdarbu 
vadītāja, 
absolvēta RTU

ORKLA  
CEPUMU  

UN VAFEĻU 
RAŽOTNES 

jaunbūve Ādažos.



Aizputes vidusskolā Gunāram padevās eksaktie 
priekšmeti, rēķināšana, skaitļošana, dažādi 
uzdevumi nesagādāja grūtības. Arī humanitārie 

priekšmeti netika pamesti novārtā. Gunārs jau kopš sko-
las laika bija erudīta personība ar potenciālu daudzpusīgi 
attīstīties. Izvēloties nākotni pēc skolas, IT nozares vietā 
priekšroka tomēr bija būvniecības studijām RTU, jo 
tur Gunārs saredzēja dinamiku un iespēju katru 
dienu apgūt ko jaunu. Pieprasījums šajā jomā nerim-
sies nekad. Gunāra mamma ir augsti kvalificēta apdares 
darbu meistare, tāpēc Gunāram nebija sveša jomas 
patiesā būtība. Pat vairāk – būvniecība Gunāru fascinēja. 
Studēt Gunāram bija viegli, īpaši pēdējos kursos, kad 
jau bija kārtīgi izprasts augstskolas dzīves ritms. Līdz-
tekus studijām tika strādāts instrumentu nomas, pasīvo 
ugunsdrošības risinājumu izstrādes un inženiertehnisko 
pakalpojumu nodrošināšanas uzņēmumā. Taču Gunāra 
aicinājums bija būvlaukuma ikdiena, kur ir cil
vēki, notiek intensīvs darbs, katram ir kāds savs 
atbildības lauciņš. Covid laiks nebija pats labākais, lai 
lūkotos pēc darba, tomēr Gunāram paveicās, ka inže-
nierkonsultāciju uzņēmums Forma 2 meklēja papild
spēkus. Intervija ar vienu no uzņēmuma dibinā
tājiem Jāni Zolbergu notika ceturtdienā, un jau 
pirmdien Gunārs devās uz objektu. Sākotnēji tika 
ēnoti kolēģi, lai izprastu darba specifiku, iemācītos vērī-
gumu un prasmi saskatīt riskus. Pirmais Gunāra objekts 
atbildīgā būvuzrauga palīga lomā bija Trebū HOME Pļav-
niekos, kas ir apjomos liels jauns daudzdzīvokļu projekts. 
Uzņēmumā Forma 2 valda patīkama gaisotne, kolēģi ir 
atsaucīgi un māk uzmundrināt. Uzņēmuma profesionālie 
vadītāji uzticas saviem darbiniekiem un iedvesmo, viņi 
ir kompetenti un labprāt dalās pieredzē. Jāatzīmē, ka 
Forma 2 ir viens no līderiem būvdarbu kvalitātes 
kontroles veikšanā ar BIM tehnoloģiju. 
Būvuzrauga pienākums ir pārstāvēt pasūtītāju, lai tas sa-
ņemtu augstāko iespējamo kvalitāti. Ja vari sajusties tā, 

GUNĀRS 
LANDSMANIS, 
Forma 2 
būvuzraugs, 
absolvēta RTU

it kā būvētu 
sev, tad vari 
doties strādāt 
būvuzraudzī-
bas jomā, iesaka 
Gunārs jaunajiem 
speciālistiem. Nav 
jau liela māksla darbus 
pārdarīt, tērējot būtiskākos 
resursus – laiku un naudu. Gunāram tas ir nepieņema-
mi – jādara ir vienreiz un līdz galam kvalitatīvi. Būvuz-
rauga darbs ir aizraujošs, daudzpusīgs un ļoti atbildīgs. 
Tehnoloģijas mainās, likumu akti arī – cītīgi jāseko līdzi. 
Gunārs būvlaukumā var viegli saredzēt nepilnības un 
arī uz tām norādīt, jo pats ir strādājis vienkāršos darbus, 
labi pārzina, kā veicami betonēšanas, flīzēšanas, apdares 
un vēl citi darbi. Tāpēc netiek pieprasīta neiespējamā 
kvalitāte, bet arī netiek pazemināta latiņa. Savā privātajā 
dzīvē Gunārs ar prieku veic remonta darbus, lai uzlabotu 
savu dzīves vidi.
Būvuzraugam ir jābūt erudītam, un tas ietver dažādu 
standartu pārzināšanu – betonēšanas, metināšanas, 
stiprināšanas −, nākas daudz lasīt, jāmāk izprast projek-
tus un ražotāju norādītās elementu iebūves tehnoloģijas. 
Jāizlasa rūpīgi, nevis būvlaukumā jāvadās pēc pašiz-
domātas filozofijas. Tāpat nepieciešamas analītiskās 
domāšanas iemaņas. Ir vakari, kad būvlaukumā jāuzturas 
ilgāk vai no rīta jānāk agrāk.
Gunāram darbā palīdz tāda diezgan reti sasto
pama, bet ļoti nepieciešama rakstura īpašība kā 
pedantisms. Uzraugot darbus, Gunārs pedantiski 
pārbaudīs vissīkākās skrūves... un tās nereti tiek 
iestiprinātas pavirši. Būvniekam ir jānāk un darbs 
jāpaveic līdz galam precīzi. Gunāra uzraudzītajos 
objektos nebūs paviršību.
Gunāra hobiji ir daudzveidīgi, jo labi veikts darbs prasa 
arī relaksāciju, ko var iegūt dažādās fiziskajās aktivitātēs.

BŪVUZRAUGS



DĀVIS GRAUDIŅŠ,  
Forma 2  
BIM projektu vadītājs,
absolvēta RTU, LU

Dāvis ir studējis arhitektūru un ir ar 18 gadu ilgu 
profesionālo pieredzi būvniecības nozarē, no 
tiem 10 gadu pieredze saistīta ar BIM – projektu 

izstrāde, vadība un koordinēšana. Profesionālā izglītī-
ba – bakalaura grāds un arhitekta kvalifikācija – iegūta 
RTU APF fakultātē, pēc tam profesionālā pilnveide tika 
papildināta LU, kur ieguva profesionālo maģistra grādu 
projektu vadīšanā un projektu vadītāja kvalifikāciju. 
Maģistra darba tēma – Ēkas informācijas modelē
šanas ieviešana arhitektu birojā, maģistra darbā 
tika padziļināti pētītas daudzas BIM iespējas un 
priekšrocības. Maģistra darbs bija pagrieziena punkts 
profesionālajā attīstībā, pamazām no arhitekta pārkvali-
ficējas uz BIM koordinatoru arhitektu biroja ietvaros. Pēc 
tam 2016. gadā pieņēma jaunus profesionālos izaicinā-
jumus un pārgāja uz būvniecības nozari, sākotnēji 
būvniecības uzņēmumā, kur pildīja BIM vadītāja / 
koordinatora funkciju, atbalstot būvniecības 
komandas būvlaukumā un tehnisko daļu 
apjomu noteikšanā, tāmēšanā. Kopš 2020. 
gada profesionālie izaicinājumi saistīti 
ar inženierkonsultāciju uzņēmumu SIA 
Forma 2, pildot BIM vadītāja funkci-
jas, lai nodrošinātu BIM principu, 
tehnoloģiju un metodoloģiju lieto-
šanu būvuzraudzības un projektu 
vadības procesos. Uzņēmuma 
Forma 2 BIM nodaļas atslēgas 
personas ir Dāvis Graudiņš 
un Emīls Stīpnieks. Zināšanas 
un pieredze tiek izmantotas vis-
dažādāko BIM procesu konfigurā-
ciju izmantošanā ikdienas darbā: 
inženierkonsultāciju procesos, 
projektēšanā un būvdarbu kvali-
tātes kontrolē, lai paaugstinātu un 
nodrošinātu būvniecības procesa 

un gala produkta kvalitāti. BIM ir process, ar kura pa
līdzību tiek veidota un pārvaldīta būves informā
cija visos tās dzīves cikla posmos no sākotnējās 
pasūtītāja prasību noformulēšanas (projektēšanas 
ieceres) līdz pat ēkas ekspluatācijas procesu pār
skatāmai vadībai un ēkas nojaukšanai. Taču BIM 
kā jēdziens nav un nebūs panaceja projektēšanas 
un būvniecības procesos, tas ir labs instruments, 
kas apvieno procesus, cilvēkus un tehnoloģijas 
un atvieglo ikdienas darbu projekta komandai, 
izmantojot inovatīvus digitālos risinājumus. 

PROJEKTU  
VADĪTĀJS



EDGARS BUKŠĀNS,  
ugunslietu profesors,  
LBTU, MeKA

Edgars Bukšāns ir Latvijas Biozinātņu un tehnolo-
ģiju universitātes (agrāk Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāte) Meža fakultātes Kokapstrādes 

katedras profesors, vadošais pētnieks, kā arī Materiālu 
ugunsreakcijas testēšanas sektora vadītājs Meža un kok-
snes produktu pētniecības un attīstības institūtā (MeKA). 
Edgars Bukšāns nereti tiek dēvēts par ugunslietu 
profesoru, jo profesionālā darbošanās un pētnie
cība ir saistīta ar dažādu materiālu ugunsdrošību 
un to ietekmējošiem faktoriem, koksnes žāvē
šanu, koksnes materiālu apdari, modifikāciju un 
koksnes kompozītu materiāliem.
Ne vienmēr veiksmīgs un izcils speciālists atrod savu 
ceļu jau vidusskolā. Bet Edgaram jau skolas gados bija 
skaidrs, ka vēlas nodarboties ar tehniskām lietām, pie-
mēram, mašīnbūvi, bet, pētot studiju piedāvājumus LLU, 
interesanta šķita Meža fakultātes Kokapstrādes katedra, 
kuru Edgars pabeidza 2002. gadā, iegūstot inženiera 
diplomu. Sekoja studijas maģistrantūrā (2005. g. maģistra 
grāds), doktora grāda iegūšana (2010. g.), pasniedzēja 
darbs Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā un nepār-
traukts pētnieciskais process par koksnes un dažādu 
materiālu degšanas apstākļiem.
Edgars uzskata – ja ir vēlme gūt profesionālus 
panākumus, tad ir jāiedegas par lietu, ko dari! 
2004. gadā Eiropas Savienības Phare projekta ietvaros 
Jelgavā tika uzbūvēts Meža un koksnes produktu pētnie-
cības un attīstības institūts MeKA, un Edgars ir kļuvis 
par tā ugunsreakcijas testēšanas laboratorijas vadītāju. 
Ugunsreakcijas testēšana mēra materiāla vai sistēmas 
reakciju ugunsgrēka laikā, jo īpaši agrīnā stadijā, kad tas 
ir ļoti svarīgi drošai evakuācijai no ēkas. Šāda izpēte ir 
nozīmīga gan jaunu materiālu izstrādē un izmantošanā, 
gan jau esošu lietu ugunsdrošības analizēšanā. Pētīju
mu mērķis ir drošas vides radīšana cilvēkiem, jo 
deg praktiski visi materiāli, ieskaitot apšuvumu 
un apdari. 100% drošas vietas nekur nav, pat ja 

tā ir mūra ēka, jo telpās ir 
dažādas lietas. Edgaru inte-
resē nodarbināt smadzenes un 
nepātraukti apgūt un izzināt ko 
jaunu, kā arī dzīvot laimīgu dzīvi, 
dodot labumu sabiedrībai. 
Edgars Bukšāns organizē un 
piedalās semināros, stāstot par 
būvmateriālu ugunsdrošības 
testēšanu, testu nepie-
ciešamību un kārtību, 
īpaši aktuālajā koka 
ēku būvniecībā, kas 
daudziem šķiet 
nedroša. Pētījumi 
un jaunākā piere-
dze liecina, ka no 
koksnes mate-
riāliem būvētās 
ēkas ir drošas un 
ekoloģiskas, jo sa-
mazina CO2 pēdu, 
un šobrīd pasaulē 
koka ēku būvniecība 
iet plašumā. Arī Latvijai 
kā mežu valstij tas ir jādara, 
jo tikai dabas materiālos var 
noglabāt CO2. Koka ēku būvniecībā ir 
nepieciešami ugunsdrošības inženieri – zinoši cilvēki, 
kas saprot koku.
Edgars uzskata, ka katram ir svarīgi atrast savu 
misiju, dzīves uzdevumu, jo caur to veidojas lai
mes sajūta – tā ir komponente, kas veido veik
smes stāstu. Viss ir degsmē un motivācijā, jo tikai tad 
gūstams izcils rezultāts. Mūsdienās profesijas transfor-
mējas, un ar vienu sākotnēji iegūtu izglītību nereti ir par 
maz, ir jāturpina apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

UGUNSLIETU 
PROFESORS



Sandis Junkers gadiem veiksmīgi un ar prieku 
darbojas ceļu un tiltu būvniecības jomā. Pēc 
Smiltenes ģimnāzijas beigšanas Sandis mācījās 

Smiltenes tehnikumā uzņēmējdarbību, studijas turpi-
nāja Latvijas Lauksaimniecības universitātē, taču ātri 
vien saprata, ka šī joma viņu īsti nesaista, un sāka darba 
gaitas 2001. gadā ar vienkāršiem darbiem uzņēmumā 
8 CBR (tagad ACBR) ēku celtniecībā, bet vēlāk ceļu un 
tiltu būvniecībā.
Pirmais infrastruktūras projekts, kurā Sandis pie
dalījās, bija tilta būvniecība pāri Amatas upei, pēc 
tam sekoja daudzi citi. Kādu dienu darbu vadītājs 

uzsita Sandim uz pleca un ieteica 
turpināt mācības, lai 

nebūtu tikai jārok 
tranšejas un 

jābūvē 
stala

žas.  

SANDIS JUNKERS,  
projektu vadītājs, 
ACBR

Pēc šāda pamudinājuma Sandis, apsvēris savas 
iespējas, iestājās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmi
jas Inženieru fakultātē, ko 2019. gadā pabeidza, 
un sāka strādāt kā būvdarbu vadītājs. No 2021. 
gada maija Sandis ir sertificēts būvdarbu vadītājs ACBR.
Būvdarbu vadītāja amatā Sandis Junkers ir pie
dalījies vairāku nozīmīgu infrastruktūras pro
jektu realizācijā. Viens no tiem ir valsts galvenā 
autoceļa A2 aplis pie vēsturiskā restorāna Sēnī
te, tam sekoja autoceļa A9 188. km krustojuma 
rekonstrukcija un pazemes gājēju pārejas izbūve 
Grobiņā. Sandis vadījis arī Austrumu maģistrāles 
pirmās un otrās kārtas darbus Rīgā, izbūvējot pār
vadus pāri Madonas ielai un tuneļus zem Austru
mu maģistrāles pieslēguma un zem Deglava ielas. 
No 2021. gada Sandis savas zināšanas liek lietā 
Ķekavas apvedceļa būvniecībā.
Kā vienu izaicinājumu pilnu objektu Sandis min 
tiltu pāri Gaujai pie Cēsīm Rāmniekos, kur nākas 
meklēt sarežģītu tērauda konstrukciju uzbīdīša
nas risinājumus, jo ne vienmēr vecais tilts tiek 
nojaukts un uzbūvēts jauns. Darba gaitas ACBR 
Sandi ir vedušas pa visu Latviju, jokojot tos var uzska-
tīt kā tādus apceļo dzimto zemi bonusus. Atbildīgais 
ikdienas darbs Sandim nes gandarījumu, lai gan tas ir 
stresa pilns – telefons, dators, kontrole objektā. Sandis 
uzskata, ka teorija bez prakses nav vērtīga, un ir ļoti labi, 
ja būvdarbu darītājs zina, kā kurš darbs veicams. Gal-
venais šajā jomā – satiksmes drošība, tāpēc katru gadu 
tiek apsekoti un nepieciešamības gadījumā veikti tiltu 
konstrukciju atjaunošanas darbi visā Latvijā. Sandis 
savu darbu lielā mērā uzskata par aizraujošu, bet ārpus 
ikdienas pienākumiem brīvais laiks tiek veltīts ģimenei, 
dodoties kopīgos ceļojumos un velobraucienos. Sandim 
Junkeram patīk izaicinājumu pilna dzīve, kad, pabeidzot 
vienu darbu, var ķerties pie nākamā – pie reālas  
un sabiedrībai vajadzīgas būves, turklāt tilti vienmēr  
ir tik dažādi!

PROJEKTU  
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AUSTRUMU 
MAĢISTRĀLES 1. kārta, 
satiksmes pārvads pār 
Madonas ielu, pārvada 
laiduma betonēšana.



Jau bērnībā Matīss labprāt iesaistījās ikdienas būv-
niecības darbu veikšanā kopā ar tēti un saprata, ka 
jebkurā ar būvniecību saistītā nozarē ir nepiecieša-

mas labas matemātikas zināšanas un loģiskās spriešanas 
prasme.
Skolas gados, dodoties ar ģimeni atpūtas braucienos pie 
jūras, Matīss vēroja Saulkrastu apvedceļa būvniecības 
darbus, kas likās vērienīgi un sarežģīti, un jau tad viņš 
cieši nolēma studēt un apgūt tieši ceļu būves 
zināšanas. Vēl mācoties Draudzīgā aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijā, Matīss mērķtiecīgi izvē
lējās padziļināti apgūt matemātiku. Un, sekojot 
savam aicinājumam, loģiska bija iestāšanās Rīgas 
Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzi
nātņu fakultātē, kur pēc 4,5 studiju gadiem tika 
iegūts profesionālais transportbūvju inženiera 
bakalaura grāds.
Pēc pirmā kursa beigšanas Matīss sāka strādāt 
akciju sabiedrībā A.C.B., kur, zīmīgi, darbus 
pirmās prakses ietvaros veica tieši Saulkrastu ap
vedceļa būvniecībā – Matīss piedalījās tilta būvē 
pār Aģes upi kā vienkāršs palīgstrādnieks, veicot 
smagus fiziskus darbus ar melnu muti. Tomēr, pēc 
Matīsa domām, vienkāršāko darbu darīšanas pieredze 
ir ļoti vērtīga, jo ļauj saprast visus praktiski veicamos 
būvniecības posmus, tādējādi teorētiskās zināšanas, kas 
vēlāk iegūstamas augstskolā, jau nosacīti apvienojas ar 
praktiskajām.

Matīss AS A.C.B. dažādās 
pozīcijās kopumā no

strādājis jau 15 gadus. 
Uzreiz pēc studi

jām, aptuveni 
septiņus gadus, 
Matīss veica 
tāmēšanas 
darbus dažā

MATĪSS VĪKSNE,  
AS A.C.B.,  
absolvēta RTU

PROJEKTU 
VADĪTĀJA 
VIETNIEKS

diem projektu 
iepirkumiem. 
Darbs ir bijis inte
resants, taču Matīss 
vēlējās lielāku izaicinā
jumu dzīvē – pašam piedalīties 
projektu realizācijā. Viens no pirmajiem un sarežģītā-
kajiem projektiem, kam Matīss veica gan tāmēšanu, gan 
iesaistījās projekta vadībā kā projekta vadītāja vietnieks, 
bija Viļņas lidostas skrejceļa rekonstrukcija, kur 
darbus vajadzēja veikt 30 dienu laikā. Dar
bi tika skrupulozi saplānoti, lai strādātu 
režīmā 24/7, turklāt paši būvniecības 
darbi ilga tikai 24 dienas. Pēc tam se
šas dienas tika veltītas skrejceļa, tu
vošanās gaismu un lidostas vadības 
sistēmas kvalitātes pārbaudēm, kā arī 
tika veikti praktiski lidmašīnu pacelšanās 
un nolaišanās drošības testi. Darbs Lietuvā 
deva nenovērtējamu pieredzi jaunu tehnoloģiju 
izmantošanā un specifiskāku darbu plānošanas jomā. 
Savukārt viens no pēdējiem AS A.C.B. projektiem, kurā 
piedalās Matīss, ir Ķekavas apvedceļa izbūve. Šī publis-
kās un privātās partnerības projekta iepirkuma procedūra 
tika sākta 2019. gadā, un Ķekavas apvedceļam jābūt ga-
tavam jau 2023. gada oktobrī. Līdztekus Ķekavas apved-
ceļa izbūvei Matīss piedalās arī Rail Baltica iepirkumā.
Katra diena tik sarežģītu un lielu projektu plānošanā un 
realizācijā ir kā izaicinājums, kas jāpārvar, liekot lietā 
savas zināšanas, loģisko domāšanu un pieredzi. Matīss 
saka paldies saviem izcilajiem darba kolēģiem un 
raksturo tos kā lielu komandu, kas strādā viena 
mērķa labā. Matīss ar prieku un lepnumu var rā
dīt savai ģimenei tiltus un ceļus, kuru izbūvē  
ir piedalījies. Spēkus un izturību Matīss trenē, skrienot 
ultramaratonus, tad attīrās domas un prātā nāk labākās 
idejas.

ĶEKAVAS 
APVEDCEĻA 

būvniecības process 
2022.

Darbs 
VIĻŅAS 
LIDOSTĀ



PROJEKTU  
VADĪTĀJS

AIVIS KORŅIVSKIS, 
VIA projektu vadītājs, 
absolvēta RCK

Aivis būvniecībā ir iekšā ar visām saknēm un jau 
kopš agras jaunības. Tikko palika 16 gadi, 
Aivis devās uz būvlaukumu un bija pat 

ļoti apmierināts ar sākumā vienkāršajiem vispār
celtnieciskajiem darbiem, tā bija iespēja sajust 
būvlaukuma elpu. Pēc vidusskolas Aivis iestājās RTU 
Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, taču 
vairāk interesēja aktuālais un notiekošais būvlaukumā. 
Risinājums bija studijas Rīgas Celtniecības koledžā Ceļu 
būvtehniķa programmā, 1. studiju gadā līdztekus sākot 
strādāt VIA par būvdarbu vadītāja palīgu. Darbs un 
studijas Aivim sagādāja gandarījumu, jo bija ļoti viegli 
prakses dēļ uztvert skolā pasniegto teoriju, bet būvlau-
kumā noderēja teorijas gudrības. Studijas tika turpinā-
tas turpat koledžā, apgūstot arī pirmā līmeņa augstāko 
izglītību būvdarba vadīšanas programmā. Mācoties un 

līdztekus strādājot uzņēmumā 
VIA, Aivis ar laiku kļuva par 

pilntiesīgu projekta va
dītāju, krietni paceļot 

arī atbildības latiņu.
Kāpšana pa karjeras 

kāpnēm Aivim 
bija loģiska un 

pamatota, 
sākot ar sīkiem 
darbiņiem, 
kam sekoja 
darbinieku 
vadīšana būv-
laukumā, tad 
jau lielāku ko-
lektīvu vadīša-
na un papildus 

pienākumi, kā 
materiālu plūs-

mas organizēša-

na, darbu plānošana attālākos laika nogriežņos. Mērķtie-
cīgi un neatlaidīgi attīstot savu varēšanu, kompetenci, 
komunikāciju un neatlaidību, Aivis ir izveidojis karjeru 
tieši tādu, kādu vēlējies. 
Pieredze Aivim kaldināta apjomīgos objektos, kas saistīti 
ar ceļu rekonstrukcijām, pārbūvēm, atjaunošanām, loģis-
tikas centra pieguļošo teritoriju būvniecību. Ievērojama 
pieredze, ieskaitot būvdarbu dokumentāciju, tika iegūta 
vienā no valsts reģionālā autoceļa P85 pārbūves pos-
miem, kas prasīja norakt esošo ceļu, nomainīt caurtekas 
un izbūvēt jaunu ceļa segu. Projekta vadītāja ikdiena 
prasa pārzināt vairākus objektus vienlaikus, zināt, kas 
tajos notiek, kādi riski, kādi materiāli nepieciešami, ievē-
rot būvniecību norādītajos termiņos. Aktuālais projekts 
ir valsts reģionālā autoceļa P127 Talsi–Upesgrīva posma 
7,110.–34,283. km seguma atjaunošana.
Aivis slavē uzņēmuma VIA komandu, kas ir drau
dzīga un kurā visi darbinieki ir orientēti dalīties 
ar kompetenci un sniegt arī palīdzīgu roku. 
Ikdienas uzdevumi Aivim ir daudzveidīgi, saspringtāks 
posms ir jebkura projekta sākšana, kad jāieplāno darbi 
termiņos un budžetā, jāapzina resursi un tie jānovērtē. 
Aivja pārziņā ir komunikācija ar pasūtītāju, un tā, kā 
zināms, būvniecībā nekad nav viegla. Arī laika apstākļi 
var izjaukt plānus. 
Uzņēmums VIA ir ievērojams ar to, ka atbalsta 
darba vidē balstītās mācību programmas un savā 
kolektīvā uzņem praktikantus no tehnikumiem 
un koledžām, lai tie iegūtu praktiskās zināšanas 
būvniecībā un iepazītu VIA.
Ņemot vērā vispārēju būvniecības procesu digitalizāciju, 
ieskaitot tehniku aprīkošanu ar 3D sistēmām, ir iespē-
jams samazināt nepieciešamo darbinieku skaitu, kuri 
tieši piesaistīti būvtehnikām, kas arī tagad ir svarīgi, jo 
pieredzējušu ceļu būves darbinieku mūsdienās atrast ir 
salīdzinoši sarežģīti. Aivis topošajiem būvniekiem 
novēl neatlaidību un centību – tālu tiksiet!



MĀRTIŅŠ  
MIĶELSONS,  
ceļu būves  
uzņēmuma VIA 
ražošanas direktors,
absolvēta RTU

Mārtiņš būvniecību iepazina jau skolas laikā, va-
saras mēnešos strādājot būvlaukumā, galveno-
kārt civilās būvniecības objektos. Pēc Natālijas 

Draudziņas ģimnāzijas absolvēšanas tika mērķēts uz di-
vām augstskolām – RTU un Banku augstskolu, jo vienlīdz 
saistīja kā finanses, tā būvniecība. Pēdējā brīdī nostrādāja 
draugu faktors, un Mārtiņš ar vairākiem draugiem kopā 
iestājās RTU Transportbūvju nodaļā, lai apgūtu ceļu būvi. 
Studijās Mārtiņš bija centīgs un, lai arī līdztekus strādāja, 
tomēr absolvēja gan bakalaura, gan maģistra programmu. 
Ceļu būves uzņēmumā VIA Mārtiņš strādā jau 
kopš 2. studiju kursa laika, pievienojoties uzņēmu
ma komandai 2005. gadā. Šogad jau būs 18. gads, 
kā Mārtiņš nemainīgi strādā VIA, liecinot, ka uz
ņēmumā ir izveidota ļoti korekta kadru politika.
Darba pienākumu apvienošana ar skolu bija skarba un 
ne tik viegla. Taču teorijas ciešā sasaiste ar praksi darīja 
savu, jo profesionālais līmenis un kompetence auga ar 
katru gadu. Mārtiņš saprata, ka spēs, un arī spēja tikt galā 
faktiski ar divām slodzēm. Uz uzņēmumu VIA Mārtiņš 
devās, jo bija vēlme, veicot kādu atbildīgu darbu, 
pilnveidoties profesionāli un pat nopelnīt. Uzņē
mums Mārtiņu pieņēma par būvdarbu vadītāja pa
līgu. Tālāk jau karjera attīstījās atbilstoši Mārtiņa 
atbildības latiņai un ambīcijām. Pēc laika Mārtiņš 
kļuva par būvdarbu vadītāju, tad vajadzēja daļu 
laika veltīt dokumentācijai, ko uzticēja priekšnie
cība. Un tas jau bija pirmais solis uz projektu vadī
tāja amatu, kam sekoja ražošanas direktora amats. 
Karjeras apraksts aizņem pāris rindiņas, taču praksē aiz 
tām stāv garas darba stundas, spēja analītiski domāt, 
pieņemt pareizus lēmumus un par tiem atbildēt. Darbs 
ar cilvēkiem un vairāku projektu pārzināšana nav viegls 
pienākums, tas prasa erudīciju un enerģētisko jaudu.
No ražošanas vadītāja ir atkarīga visa uzņēmuma 
funkcionēšana, pareizas struktūras izveide ama
tiem, kam pakļauti visi projektu vadītāji, mehani

zācijas de
partaments, 
asfaltbetona 
ražotnes. Būtiski, lai 
visos objektos darbs noritētu raiti un būtu savlaicīgas 
materiālu piegādes. Mārtiņa uzdevums ir pieslēg
ties, ja objektos rodas kādas problēmas, un pieņemt 
lēmumu kopā ar kolēģiem par risinājumiem. Tāpat 
arī ar mehānismiem – būtiski, lai tie tiktu nodarbināti 
atbilstoši to pielietojumam, ceļot ražību, un lai ne
būtu dīkstāves. Svarīgs vadītāja dotums ir spēja darboties 
nesasteigti, nerīkoties uz emociju pamata. Problēmu risināju-
miem jāatvēl laiks, nepieciešama konkrētās situācijas analīze, 
nedrīkst sasteigt, bet situācija risināma tūlītēji. Jāpakon-
sultējas ar kolēģiem, jāpalūkojas uz problēmu no dažādiem 
aspektiem un tad, balstoties uz erudīciju, jāpieņem lēmums 
par risinājumu. Līdztekus jāpārzina iepirkumi, jāsagatavo 
dokumentācija, ņemot vērā uzņēmuma resursus asfaltbetona 
ražošanā un piegādē uz objektu un karjeru izstrādē, kur ie-
gūst smiltis, šķembas, smilts grants materiālu, kā arī svarīgs 
ir to atrašanās vietas attālums no potenciālā būvobjekta. 
Uzņēmumam jāstrādā rentabli, un korekta loģistika ir viena 
no galvenajām atslēgām. Rutīna šajā amatā nepastāv, nav arī 
nekādu priekšrakstu. Ceļinieku profesijā zināma ietekme ir 
arī laika apstākļiem, tāpēc vajag strādāt un mobilizēties arī 
svētkos.
Atsauksmes par Mārtiņu no 
visiem sadarbības partneriem 
ir labas. Arī no kolēģiem, jo 
Mārtiņš prot aizraut, nevis sausi 
komandē.
Relaksācijai Mārtiņš izmanto sportu, 
ar dažādām fiziskajām aktivitātēm 
nodarbojoties vairākas dienas nedēļā, 
kā arī vakaros dodoties pastaigās ar 
suni pa mežu, lai izvēdinātu galvu no 
dienas laikā uzņemtās stresa devas.

RAŽOŠANAS  
DIREKTORS

2. vieta konkursā  
Latvijas  
Gada inženieris  
būvniecībā 2021
nominācijā  
Projektu vadītājs

AUTOCEĻA A6 
RĪGA–DAUGAVPILS-

KRĀSLAVA–PĀTERNIEKI 
posma pārbūve.

Konkursā Latvijas 
Būvniecības Gada 

balva 2021 nominācijā 
Inženierbūvju pārbūve  

iegūta atzinība.



Ikviens arhitekts un pilsētplānotājs gūst prieku, redzot 
pilsētvidē paliekošu un sabiedrībai noderīgu sava 
darba rezultātu. Inese Gusta loģiskās domāšanas un 

matemātikas zināšanas ļoti labā līmenī apguva, mācoties 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, bet viņu tobrīd saistīja arī rado-
šās nodarbības, tostarp gleznošana. Kad Inesei nācās 
meklēt savu tālākās izglītības jomu, tika atrasts 
vidusceļš starp mākslu un tehnisko domāšanu, 
iestājoties Rīgas Tehniskās universitātes Arhi
tektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Studijas 
universitātē Inese atceras ar prieku, tās bijušas gan 
laikietilpīgas, taču izaicinājumu un aktīvas darbošanās 
pilnas, tāpēc viņa iesaka izmantot visas iespējas, ko dod 
studiju laiks augstskolā. Studējot Inese piedalījās dažādos 
radošajos konkursos, kā, piemēram, piedaloties Isover 
internacionālajā konkursā, Inese nokļuva finālā Dubaijā 
ar savu redzējumu par ilgtspējīgu risinājumu dzīvojamo 
ēku kvartālam. Savukārt Madridē fināla kārtā nokļuva ar 
priekšlikumu ilgtspējīgai dzīvojamo ēku atjaunošanai. Arī 

dalība Erasmus program-
mā Inesei deva 

iespēju veselu 
semestri 

mācī-
ties 

Lisabonā, kur tālākai izaugsmei tika gūta pieredze pie 
augsti vērtētiem jomas profesionāļiem Portugālē. Ma-
ģistra darbs, kura laikā tika izstrādāts attīstības projekts 
stratēģiskai pilsētvides attīstībai Zinātņu un inovāciju 
centra projekts pie Zunda kanāla, pēc Ineses domām, 
bija viņas pirmais darbs, kas bija vērsts uz stratēģisko 
domāšanu un teritorijas attīstību. Jau līdztekus studijām 
tika izmēģināti daudzi profesionālās jomas virzieni, strā-
dājot vairākos arhitektu birojos un piedaloties nozīmīgu 
projektu izstrādē. Piemēram, degvielas uzpildes staciju 
Virši jaunās koncepcijas izveide un izbūve Lubānas un 
K. Ulmaņa gatvē, savukārt līdzdalība Kundziņsalas pār-
vada projektēšanā deva pieredzi inženierbūvju arhitek-
tūras daļas projekta vadīšanā. Tomēr savu aicinājumu un 
sirdslietu Inese ir atradusi nekustamo īpašumu attīstības 
projektu vadītājas darbā, ko veic, darbojoties SIA Merks 
komandā. Pirmais lielais projekts, ko Inese vada, ir 
Merks Mežpilsēta Mežciemā, un projekta pirmās 
kārtas ietvaros ir uzceltas jau pirmās trīs daudz
dzīvokļu ēkas. Ineses pienākumu klāsts ir ļoti plašs, 
tas ietver līdzdalību nekustamā īpašuma analīzē, biznesa 
plāna izveidē un komandas vadīšanu, kurā darbojas 
arhitekti, inženieri un citi speciālisti. Ikdienas darbos 
ietilpst arī sekošana līdzi objekta būvniecības procesam, 
autoruzraudzības procesam, pārdošanas un mārketinga 
pasākumiem u.c. Bet pēc objekta nodošanas ekspluatā-
cijā turpinās atbildība par dzīvokļu nodošanas klientiem 
procesu un pēcpārdošanas procesu. Attīstības projektu 
vadītāja darbs ir interesants un dinamisks, ir jāredz bilde 
kopumā, kā arī jābūt stratēģiskajai domāšanai. Ļoti sva-
rīgs ir komandas darbs, tajā jāspēj sastrādāties ar dau-
dziem speciālistiem: būvniecības projektu vadītājiem, 
juristiem, projektētājiem, pārdošanas un mārketinga 
speciālistiem, BIM koordinatoru, tāmētājiem u.c. Inese 
priecājas, ka viņas kolēģi ir zinoši un atsaucīgi, 
ātri problēmu risinātāji.

INESE GUSTA, 
absolvēta RTU, 
arhitekte, Merks 
jaunākā nekustamo 
īpašumu attīstības 
projektu vadītāja

ARHITEKTE



MARIJA KATRĪNA DAMBE, 
NOMAD architects 
dibinātāja un vadītāja

Marija savu profesionālo ceļu ir virzījusi ar domu 
rūpēties par vidi sev apkārt, rosināt domāt 
ekoloģiski un mainīt paradumus, mazināt at-

kritumus tādā resursu ietilpīgā nozarē kā būvniecība un 
arhitektūra. Marijas sapnis par arhitekta profesiju ir bijis 
dzīvs kopš bērnības, jo viņa dzimusi arhitektu ģimenē, 
kur arhitektūra tikusi lolota paaudžu paaudzēs. Ikdiena 
Marijai ir daudzveidīga, tā ietver privātus arhi
tektūras projektu pasūtījumus, darbojoties pašas 
dibinātajā arhitektu birojā NOMAD architects 
kopā ar kolēģi Florianu Betatu, kā arī lielu daļu 
laika aizņem piesaistošu instalāciju un vides ob
jektu vai paviljonu radīšana, kuri sabiedrībai nes 
vēsti un aicinājumu mazināt patēriņu un atkritu
mu kalnus. Darbā atklātās un arī mācību laikā iegūtās 
kompetences tiek izmantotas arī viesdocētājas darbā, 
pasniedzot augstskolās, kurās iedibinātas programmas ar 
orientāciju uz ilgtspējīgu interjera dizainu, būvniecību un 
koka potenciāla izmantošanu ēku radīšanā. Zināšanu ba-
gāža iegūta, studējot augstskolās ārpus Latvijas – Vīnes 
Mākslas akadēmijā un Zinātnes un tehnoloģiju univer-
sitātē Norvēģijā, kur iegūts maģistra grāds programmā 
Ilgtspējīga arhitektūra.
Vidzemes Augstskolā Marija strādā ar nākama
jiem būvdarbu vadītājiem, mācot domāt plašāk 
un racionālāk, lai, cik vien iespējams, mazinātu 
ietekmi uz vidi būvobjektos. Studenti apgūst spē
ju lasīt projektus, izprast tos un reaģēt uz tiem, 
bāzējoties uz ilgtspējas principiem, lai varētu 
atbilstoši vadīt būvdarbu procesu. Lekcijās tiek 
skartas tēmas par koka ēku projektēšanas specifiku, par 
aprites ekonomiku, par atkritumu mazināšanas dažāda-
jām iespējām. Piemēriem un pieredzei ir starptautisks 
piesitiens, tiek aplūkoti labākie sniegumi Baltijas vai 
Skandināvijas mērogā. Šajā jomā īpaši aktīva ir Igaunijas 
Mākslas akadēmija, kurā iedibināts universāls ilgtspējas 
virziens.

Marijas veidotās vides instalācijas – paviljoni, piemēram, 
Go[at]waste? (Dzīvo sapņu dārzā Ādažos) – ir izmēģinā-
jums otrreizējo materiālu lietošanā jaunu objektu tapšanā. 
Mazais mērogs ļauj vieglāk eksperimentēt un iegūtās at-
ziņas tālāk jau izmantot privātmāju projektu risinājumos, 
pēc tam – lielākos objektos. Marija Igaunijā smēlusies 
pieredzi koka modulāro būvniecības sistēmu izveidē, bet 
zināšanas par aprites ekonomiku tika izmantotas daudz-
dzīvokļu ēkas Ziepju ielā apritīgas pārbūves priekšizpētē.
Lai arī par to reti runā, lielu atkritumu apjomu 
veido interjeru pārbūve, jo atkarībā no īpašnieku 
vai iemītnieku vēlmes tā visbiežāk notiek reizi 
3–7 gados. Tiek izmesti apdares materiāli, 
aprīkojums, tehniskās iekārtas, un 
viss no jauna iegādāts, veicinot 
patēriņa pieaugumu. Taču ir 
vairāki veidi, kā pielāgot, 
risināt un no jauna pie
šķirt dzīvību apniku
šiem materiāliem vai 
telpu plānojumam, 
līdz ar to mazinot 
atkritumu veido
šanos.
Strādājot arhitek-
ta profesijā, jābūt 
gatavam mainīties, 
augt, pielāgoties un 
risināt uzdevumus 
ar degsmi, − norāda 
Marija. Būvniecībai ir 
ļoti liela ietekme uz vidi, 
tieši arhitektu spēkos ir to 
mazināt projektu izstrādes 
laikā, jo, kas tiek uzzīmēts, tas 
tiek uzbūvēts un kaut kad nākotnē, 
iespējams, arī nojaukts. 

ARHITEKTE

GO[AT] 
WASTE? 

projekts 



AINAVU  
ARHITEKTE

NATALIJA ŅITAVSKA,  
Dr. arch., ainavu arhitekte, 
LBTU VBF  
Ainavu arhitektūras  
un plānošanas katedra

Lai ainavu arhitekts veiksmīgi darbotos savā jomā, 
tam jāmāk labi zīmēt. To no savas pieredzes var 
apliecināt Natalija Ņitavska. Jau skolas laikā 

viņai ļoti patika zīmēšana, un arī Jelgavas mākslas skolā 
gūtās prasmes bija priekšnoteikums sekmīgām studijām 
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (iepriekš 
LLU). Lai gan daudziem ir priekšstats, ka arhitekti 
galvenokārt strādā ar digitālajām programmām,  
Natalija, kas jau daudzus gadus pati ir pasniedzēja 
un mācību programmu direktore, uzsver, ka tieši 
zīmēšana ar roku pilnveido telpisko domāšanu un 
veicina prāta attīstību. Protams, datorprogrammas 
ļauj zīmēt ātrāk, taču tad nereti trūkst iedziļināšanās 
uzdevumā un rodas kļūdas. Tāpēc ainavu arhitektūras 
studentiem zīmēšana ar roku ir obligāts priekšmets. 
Natalija savulaik pati sāka ainavu arhitektūras studijas, 
jo patika tās pietuvinājums dabai un iespēja attīstīt vidi 
kopumā. Jau studiju laikā Natalija palīdzēja rajona galve-
najam arhitektam veikt pētījumu par apkārtnes ainavām 
un pēdējā kursā sāka darbu teritoriju projektēšanas, labie-
kārtošanas un uzturēšanas kompānijā Gartens, kur guva 
pirmo praktisko pieredzi projektēšanā un autoruzraudzī-

bā. Kopumā tur nostrādātajos piecpadsmit gados  
Natalija varēja sekot līdzi daudzu projek-

tu ierīkošanas procesiem. Līdzte
kus šim darbam Nataliju  

Ņitavsku uzaicināja par 
pasniedzēju Ainavu arhi

tektūras un plānošanas 
katedrā, un, turpinot 
akadēmisko karjeru, 
tika iegūts arī dok
tora grāds par darbu 
Piekrastes ainavu 
identitāte Latvijā. 

Kopā ar kolēģiem ir nodi-
bināts arī savs uzņēmums 

Ainavas izpētes un plānošanas institūts, kas nodarbojas 
galvenokārt ar lielizmēra projektiem – teritoriju izpēti un 
detālplānojumiem. Ainavu arhitektūras projektu izstrā-
de vienmēr ir komandas darbs, kurā sadarbojas dažādu 
jomu profesionāļi. Natalija ir piedalījusies daudzu 
projektu realizācijā, kas apskatāmi dabā, piemē
ram, Ķemeru parka, Grīziņkalna, Ziedoņdārza 
labiekārtojums, taču ir arī projekti, kas ir svarīgs 
priekšnoteikums lielākas teritorijas attīstībai, – 
apstādījumu koncepcijas izstrāde jeb vadlīnijas 
pašvaldībām, tādām kā Rēzekne, Ikšķile, Olaine, 
Lielvārde un Mārupe. Ļoti aktuāli ir t.s. priekšizpētes 
projekti, ko pasūta pašvaldības, lai veiktu konkrētas teri-
torijas izpēti un ieskicētu iespējamo attīstību, apspriežot 
to ar iedzīvotājiem un ekspertiem. Kad iegūta šāda vīzija, 
pašvaldība var plānot finanses konkrētiem projektiem. 
Šāda priekšizpēte jau veikta Rīgas mobilitātes stacijai, 
ātrgaitas tramvajam no veikala Domina uz Ikea, Pierīgas 
veloinfrastruktūrai, kā arī Vecrīgas lietusūdens nova-
des sistēmas, apstādījumu un vienotā dizaina izveidei. 
Savukārt viena no Latvijas ainavā svarīgākajām cilvēku 
iekoptajām teritorijām ir pēc japāņu vides arhitekta 
Šunmjō Masuno projekta veidotais ainavu arhitektūras 
ansamblis uz Daugavas pussalas Koknesē – Likteņdārzs, 
kam Natalija jau daudzus gadus brīvprātīgi velta savu 
laiku un zināšanas. Tas ir viņas personīgais ieguldījums 
Likteņdārza un Kokneses ainavas attīstībā.
Natalija pati savu sapņu dārzu vēl tikai veido. 
Tas plānots kā urbānais mežs ar lieliem bērziem, 
daudziem sīpolaugiem un ēncietīgiem augiem, 
dārzs, kurā labi jūtas savvaļas putni, kukaiņi un, 
protams, cilvēki.
Par ainavu arhitektu lielākoties kļūst tie, kam patīk radoši 
domāt, piemīt telpiskā domāšana un rūp apkārtējā vide. 
Tā ir māksla, kuras galarezultāts ir liels, dinamisks un 
mainīgs. Natalija uzskata, ka ainavu arhitekts ir sapņotājs 
ar inženiera prātu.



OSKARS VĪTOLIŅŠ, 
LBTU VBF Ahitektūras 
un būvniecības 
katedras laboratorijas 
vadītājs, KasunK.
Studija projektētājs

Tā kā vidusskolas laikā Oskaram padevās ģeo-
metrija, rasēšana un bija tuva matemātiskā 
domāšana, bija doma nākotnē izvēlēties ar šiem 

priekšmetiem saistītu profesiju. Nelielu praktisku ieskatu 
būvniecības lietās Oskars bija guvis, vasarās strādā-
jot būvniecības firmās par palīgstrādnieku. Pabeidzot 
vidusskolu, Oskars pieteikumu studēt LBTU iesniedza 
gan mērniecībā, gan būvniecībā, bet pasniedzēja Silvija 
Štrausa pārliecināja, ka būvniecības studiju programmā 
māca arī mērniecību.
Studijās bija jāapgūst daudz dažādu vispārējo priekšme-
tu, un likās – kam tas viss? Tomēr ar laiku nāca sapra-
šana, ka tas nepieciešams profesionālās domāšanas attīs-
tīšanai. No 100 studentiem pirmajā kursā fakultāti 
pabeidza tikai 45. Oskars saka, ka ļoti palīdzēja 
studiju biedru draudzība un palīdzība, un īpaši uz
sver, ka, viņaprāt, LBTU valda ļoti laba gaisotne. 
5. studiju kursā Oskars sāka strādāt uzņēmumā KasunK.
Studija. Tā bija pirmā darbavieta un ir vēl līdz šim. Arī 
laboratorijas vadītāja pienākumus viņš uzņēmās tajā  
pašā laikā. 
Darbs uzņēmumā ir saistīts ar projektiem – piemēram, 
saņem no arhitekta projektu, pēc tam rasē, modelē un 
aprēķina visas konstrukcijas, materiālus, slodzes, mezglu 
punktus. Viss tiek aprēķināts, lai atbilstu noteiktajiem 
standartiem un normatīviem, uzrasēts un modelēts tā, 
lai būtu skaidri saprotams, kā jābūvē, lai ēka būtu stabila 
un droša. Projekti ir dažādi – ir koka, metāla, monolītā un 
saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas un arī atsevišķi, 
detalizēti risinājumi rūpnīcām, piemēram, kolonnas, sijas, 
vienslāņa un trīsslāņu sienas, dažāda veida paneļi utt.
Ir arī projekti, kas nav saistīti ar ēkām, piemēram, pro-
jekts Sadales tīkliem – saliekamās pamatu konstrukcijas, 
pie kurām skrūvē klāt elektrības mastus. No pēdējo gadu 
projektiem lielākie ir Grostonas ielas daudzdzīvokļu 
nami, Magdelēnas nams, Bauskas peldbaseins, 

Dau
gavas 
stadiona 
papildus 
tribīņu projektē
šana, Rimi loģistikas centrs. Arī Jaunā Rīgas  
teātra rekonstrukcijas projekts, kurā bija prasība 
no VAS Valsts nekustamie īpašumi, ka projektam 
jābūt izpildītam BIM sistēmā. 
Savukārt universitātes laboratorijā Oskars nodroši-
na dažādu laboratorisko darbu tehnisko aprīkojumu, 
palīdz vadīt laboratorijas darbus un pasniedz arī dažādu 
datorprogrammu apguvi, kas tiek lietotas projektēšanas 
procesā. 
Oskars teic, ka sākotnējos priekšstatos par profe
sijas specifiku neietilpa tas, ka darbs nozīmē ļoti 
ilgas stundas pie datora. Lai gan būvinženieri var 
strādāt ne tikai projektēšanā, bet arī kā būvdarbu 
vadītāji un būvuzraugi, vienalga ir jāorientējas 
dažādās projektēšanas programmās, jo tagad arī 
būvlaukumā speciālisti strādā ar planšetēm, aplū
ko un analizē rasējumus un 3D modeļus. 
Pēc Oskara domām, būvinženiera specialitātē jā
rēķinās arī, ka nepieciešama pacietība un vēlme 
nemitīgi pilnveidoties un apgūt ko jaunu, un, pro
tams, ar ilgo sēdēšanu pie datora. Tāpēc jādomā 
par veidu, kā to līdzsvarot. Oskaram tā ir tautas deju 
dejošana, kas izkustina no krēsla un trīs stundu nodar-
bībās liek izvingrināt visu ķermeni, kas lieti noder pēc 
saspringtas darba dienas pie datora. 

PROJEKTĒTĀJS



NODAĻAS 
VADĪTĀJA 
VIETNIEKS

EDGARS ĻEHOVS, Latgales 
industriālā tehnikuma 
Būvniecības nodaļas vadītāja 
vietnieks, profesionālās 
izglītības skolotājs

Pēc devītās klases beigšanas Edgars ilgi domāja, 
kur mācīties tālāk. Trīs vasaras viņš bija aktīvi 
palīdzējis onkulim veikt apdares darbus dažādos 

objektos. Līdztekus tam viņu interesēja arī automehā-
niķa profesija. Tomēr onkulis Edgaru pārliecināja par 
labu būvniecībai. Rezultātā Edgars iestājās Daugavpils 
Būvniecības tehnikumā un pabeidza to, iegūstot apdares 
darbu tehniķa profesiju.
Jau mācību laikā pasniedzēji pamanīja puiša prasmes  
un precizitāti un, gatavojot viņu profesionālās meistarī-
bas konkursam, ievirzīja sarunu par tālākajiem mērķiem. 
Skolotājs Aleksandrs Boginskis piedāvāja padomāt par 
pasniedzēja darbu tehnikumā pēc tā absolvēšanas.  
Edgaram tas likās nereāli, bet pēc diviem gadiem, kad 
bija iegūta profesija un apmeklēti papildus pedagoģiskie 
un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, 
viņš tomēr piekrita. Tagad Edgars Ļehovs būvniecības 
tehnoloģiju, apdares darbu un sausās būves darbu pras-
mes māca tehnikuma audzēkņiem.
Par savām mācību gaitām Edgars stāsta, ka sākumā 

viss bija apmēram tā, kā viņš bija iedomā-
jies, tomēr laika gaitā daudzas jau 

zināmās lietas sāka atšķirties – 
mācības piedāvāja jaunus 

veidus un iespējas, kā 
paveikt jau zināmus 

darbus, un tas kļuva 
interesanti. Edgars 
ātri nonāca pie atzi
ņas, ka vienu un to 
pašu darbu var pa
darīt ar dažādiem 
paņēmieniem, un 
tas nozīmē, ka nav 
tikai viena pareizā 

veida. Katrai situācijai 
jāizvēlas labākais un 

piemērotākais risinājums. Tāda bija arī tehnikuma prak-
ses būtība – dažreiz tika piedāvātas trīs iespējas, un va-
jadzēja izvēlēties piemērotāko vai arī pašam izraudzīties 
veidu, kā uzdoto darbu vislabāk padarīt. Edgars uzsver, 
ka viņa specialitātē tieši domāšana un iztēle ir ļoti 
svarīga, jo tehniķis nozīmē, ka tu tiec gatavots 
par brigadieri, kam jāvada vairāku cilvēku kolek
tīvs, jāorganizē darbi, jāsastāda tāmes, jākontrolē 
paveiktais utt. Ir daudz jomu, par kurām jādomā. 
Otra būtiskākā rakstura iezīme ir precizitāte un pacie-
tība. Tam, kurš apgūst apdares darbu tehniķa profesiju, 
jāprot klausīties, jāielāgo daudz un dažādu lietu, nedrīkst 
baidīties no darba un kļūdām! Tikai tas, kurš nedara 
neko, nekļūdās. Saviem audzēkņiem Edgars atgādina,  
ka tehniķa darbu (krāsojumu, apmetumu, flīzēju
mu u.tml.) vienmēr novērtē pašās beigās – ja ga
dījies pieļaut kļūdas un tās nav novērstas, beigās 
vairs neko izlabot nevarēs. Tāpēc tās ir kvalitātes, 
kam Edgars pievērš īpašu uzmanību audzēkņu 
prakses laikā. Neesot viegli, jo nevienam jau nepatīk, 
ka norāda uz kļūdām un saka – tur nav labi, tur ir kļūda, 
tas nav pareizi. Tomēr ar laiku audzēkņi novērtē, ka, 
salīdzinot ar paša iepriekš paveikto vai ar grupas biedru 
darbu, ir vērojama izaugsme. Un tad nāk gandarījums, 
iedvesma darboties un pilnveidoties.
Līdztekus pasniedzēja darbam tehnikumā Edgars aktīvi 
darbojas kā tehniķis būvobjektos. Pašam vistuvākie ir de-
koratīvās apdares darbi un darbs ar sauso būvi, ģipškar-
tonu. Šajā procesā, plānojot konstrukcijas, vienmēr rūpīgi 
jāpārdomā tehniskie mezgli, visas salaiduma vietas.  
Tā, lai rezultātā būtu skaisti! 
Arī Edgara sirdsdarbs saistīts ar estētisko, skaisto –  
viņš strādā ar ģipsi un veido ģipša 3D paneļus, dekorus.
Tiem, kuri domā izvēlēties būvniecības specialitātes, 
Edgars iesaka rūpīgi pārdomāt un izraudzīties pareizo 
virzienu, lai pašam patiktu darba specifika un lai pietiktu 
pacietības apgūt jaunās prasmes.

Edgara 
Ļehova 
audzēkņi 
mācību 
procesā.



NORMUNDS BULIS,  
Latgales industriālā tehnikuma 
Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Var teikt tā, ka Normunds profesionālajā ziņā 
izvēlējās iet sava tēva pēdās, kurš arī ir būv-
nieks. Kad viņš sāka apgūt inženierkomunikāciju 

montētāja un metinātāja profesiju Daugavpils 38. arod-
skolā, mūsdienu tehnoloģijas vēl tikai sāka attīstīties. 
Tāpēc mācībās interesants bija viss, jo bija jauns 
un iepriekš neredzēts. Ļoti patika apgūt arī visas ar 
metināšanu saistītās lietas.
Uzreiz pēc tehnikuma beigšanas Normunds nokļuva savā 
pirmajā darbavietā, uzņēmumā Latgales santehniķis, kas 
tajā laikā pārbūvēja daudzus siltummezglus Dau
gavpilī. Šeit Normunds ieguva pirmo nopietno 
pieredzi un rūdījumu, jo tajā laikā vēl nebija pie
ejami gatavi mezglu komplekti. Tie no dažādām 
detaļām bija jākomplektē pašiem meistariem.  
Tas bija sarežģīts un laikietilpīgs darbs. Šī piere
dze iemācīja pašam radoši domāt un tikt galā ar 
izaicinājumiem. 
Kad tehnikuma pasniedzējs Genrihs Zablockis uzaici-
nāja savu bijušo audzēkni vadīt praktiskās nodarbības 
tehnikumā, Normunds piekrita. Kopš tā laika – pedago-
ģijas zinību studijas LBTU un Rīgas Tehniskās koledžas 
mašīnbūves specialitātē, tādējādi iegūstot divas augstā-
kās izglītības.
Darbs prasa daudz laika un enerģi-
jas – nodaļas vadītājam jāseko līdzi 
visiem mācību materiāliem, 
prasību izpildei, kadru izvēlei, 
mācību praksēm un dau-
dzām citām lietām. 
Normunds atceras, ka 
agrāk prakse bija tikai 
4. kursā. Tad audzēkņi 
visbiežāk jau bija 
sasnieguši 18 gadu 
vecumu un tajā uz-
ņēmumā, kurā bija 

gājuši praksi, lielākoties palika strādāt arī pēc tehnikuma 
absolvēšanas. Tagad prakse ir 2 reizes – 2. un 4. kursā. 
Līdz ar to nākas biežāk sekot līdzi, kā kuram audzēknim 
ar to veicas. Tomēr talkā nāk interneta iespējas – ja uz
ņēmumos nav ražošanas noslēpumu, prakses ma
teriāli tiek fotografēti un ievietoti kursa interneta 
vietnē kopējai apspriešanai un analizēšanai, pēc 
tam seko prezentācijas aizstāvēšana. Šāds mode
lis ļauj specialitāti apgūt daudzpusīgāk, analizējot 
arī kursa biedru prakses uzdevumus.
Nevar teikt, ka inženiersistēmu būvtehniķis ir viegla 
profesija. Tajā ir apvienotas ļoti daudzas jomas – ap-
kure, ūdensapgāde, ventilācija, arī elektrība. Jāapgūst 
daudz un dažādu prasmju, jāprot zināšanas apvienot un 
kombinēt. Tieši tāpēc tas ir interesantāk nekā apgūt tikai 
vienu specialitātes virzienu. Turklāt projektu ietvaros 
nekad nav vienādu uzdevumu: vienu dienu tā būs 
apkures sistēma, citu – ūdensapgāde. Tāpat atšķi
ras arī risinājumi privātmājām, daudzstāvu ēkām 
un birojiem. Normunds saka, ka šī profesija ir kā 
savdabīgs lego konstruktors un patiks tiem, kas 
ikdienā vēlas dažādību un nebaidās no grūtībām.

Normundam pašam visinteresantākais laiks ārpus 
darba ir tad, kad kolēģi zvana un lūdz 

padomu praktiskos projektos. Viņš 
darbojas kā ideju ģenerators, 

kas palīdz projektā pare-
dzētajam atrast tādu risi-

nājumu, lai tas patiesi 
darbotos, kā iecerēts. 

Un ar vienkāršām 
problēmām jau 

nenāk... Lai 
atpūtinātu 
prātu, šad un 
tad noder arī 
makšķerēšana.

NODAĻAS  
VADĪTĀJS

Normunda 
Buļa 
audzēkņi.



2022. gadā konkurss Ilgtspējība 
arhitektūrā, būvniecībā, 
dizainā, kas tiek organizēts 

jau 9 gadus, kļuva starptautisks un tika saņemti pietei-
kumi no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas. Gala 
ceremonija norisinājās 2022. gada 6. septembrī Ogres 

Centrālajā laukumā, piedaloties konkursa dalībniekiem 
un viesiem. Konkursa organizators biedrība Building 

Design and Construction Council, Gunita Jansone 
un Agrita Lūse. 

KONKURSA ILGTSPĒJĪBA  
ARHITEKTŪRĀ, BŪVNIECĪBĀ,  
DIZAINĀ 2022 REZULTĀTI

NOMINĀCIJA  
ILGTSPĒJĪGĀKĀ ĒKA
1.v ieta
Amberton Green SPA hotel Druskinin-
kai, arhitektu birojs ARCHES, vadošais 
arhitekts profesors Edgaras Nenišķis, 
Lietuva

NOMINĀCIJA  
ILGTSPĒJĪGĀKAIS PROJEKTS

1. vieta 
Biroja ēka Tāla ielā, Rīgā, attīstītājs, pro-

jekts un būvniecība Pillar

NOMINĀCIJA  
ILGTSPĒJĪGĀKĀ STUDENTU IDEJA

1. vieta
Rasuole Petrikaite, Viļņas Mākslas akadēmijas  

Kauņas fakultāte. Idejas projekts – Mākslas kopienu 
ietekme uz arhitektūras pārmaiņām pilsētā.

NOMINĀCIJA ILGTSPĒJĪGĀKAIS  
TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS
1. vieta
Ārtelpas risinājumi apartamentu projektā Lindenholma, 
pasūtītājs Vastint, projekts Didrihsons arhitekti.

2022. gada konkursa atbalstītāji – Schneider Electric, 
Saint-Gobain, Valsts nekustamie īpašumi.

Ilgtspējīgākā ēka. 1. vieta.

AMBERTON GREEN SPA 
HOTEL DRUSKININKAI, 
arhitektu birojs ARCHES, vadošais arhitekts  
profesors Edgaras Nenišķis, Lietuva

VĒRTĪGĀKĀS 
BALTIJAS ĒKAS  
UN PROJEKTI  
2022



Ilgtspējīgākais projekts. 1. vieta. 

BIROJA ĒKA  
TĀLA IELĀ, RĪGĀ,
attīstītājs, projekts un būvniecība Pillar

Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums. 1. vieta. 

ĀRTELPAS RISINĀJUMI 
APARTAMENTU PROJEKTĀ 
LINDENHOLMA,
pasūtītājs Vastint, projekts Didrihsons arhitekti

Ilgtspējīgākā studentu ideja. 1. vieta.  
Rasuole Petrikaite, Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas 
fakultāte. Idejas projekts – 

MĀKSLAS KOPIENU IETEKME  
UZ ARHITEKTŪRAS 
PĀRMAIŅĀM PILSĒTĀ



Liela daļa būvniecības 
nozares speciālistu, kuriem  

ir spoža karjera, augstāko izglītību ieguvuši 
Rīgas Tehniskajā universitātē. Labākajiem 
studentiem RTU tiek piešķirtas stipendijas, 
studiju laikā apmaiņas programmās iespējams 
studēt ārzemēs, un paralēli spraigam studiju 
darbam iespējams sevi apliecināt radošajās 
laboratorijās, studentu biznesa inkubatorā, 
kultūras kolektīvos un sportā. RTU – tas 
nozīmē aizraujošu studiju pieredzi studentu 
pilsētiņā Ķīpsalā, kur vienuviet apvienota gan 
studiju un pētniecības, gan mitināšanās un 
atpūtas infrastruktūra.

1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS  
STUDIJU PROGRAMMAS
BŪVNIECĪBA (SPECIALIZĀCIJA – 
TRANSPORTBŪVES)
Sagatavo kvalificētus būvdarbu organizatorus 
vienai no Latvijas straujāk augošajām nozarēm – 
ceļu būvniecībai.

BAKALAURA UN MAĢISTRA  
PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMAS
BŪVNIECĪBA
Sagatavo būvinženierus, kuri plāno, piedalās,  
organizē un pārrauga jaunu ēku būvniecības 
procesus vai esošo ēku restaurāciju un pārbūvi. 

KUR  
APGŪT 
BŪVNIECĪBU?

ĢEOMĀTIKA
Latvijas augstskolās vienīgā studiju programma,  
kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus 
profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā  
un zemes pārvaldībā.

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS 
Sagatavo siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierus,  
kuri prot projektēt un modernizēt siltuma, gāzes,  
ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, rūpēties  
par to ekspluatāciju un pārraudzīt ierīkošanas darbus.

TRANSPORTBŪVES
Sagatavo kvalificētus un konkurētspējīgus transportbūvju 
inženierus, kuri var praktiski strādāt savā profesijā, plānojot, 
projektējot un organizējot ceļu, tiltu  
un citu transportbūvju izveidi, 
modernizāciju un 
uzturēšanu.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

BŪVNIECĪBAS  
INŽENIERZINĀTŅU  
FAKULTĀTE

Uzzini vairāk par studijām  
un pieteikšanos – www.rtu.lv



LATVIJAS  
BIOZINĀTŅU  
UN TEHNOLOĢIJU 
UNIVERSITĀTE  
(LLU)

LBTU  
 
 

Vides un būvzinātņu fakultāte 
(VBF) piedāvā vairākas unikālas studiju 
programmas, kas ir lieliska bāze, lai 
veidotu spožu karjeru būvniecības vai ar 
to saistītajās nozarēs – zemes ierīcībā un 
mērniecībā, ģeoinformātikā un tālizpētē, 
ainavu arhitektūrā un plānošanā, vides 
un ūdens saimniecībā. Pilnvērtīgas 
studiju programmas apvienojumā ar 
praksi jaunajiem speciālistiem ir labs 
palīgs, sākot darba gaitas pēc augstskolas 
absolvēšanas. Tikai profesionālā augstākās 
izglītības bakalaura pilna un nepilna 
laika studiju programmā Būvniecība 
topošajiem ēku būvinženieriem 
papildus pamatzināšanām ir iespēja 
padziļināti apgūt lauksaimniecības, 
melioratīvo un hidrotehnisko būvju 
projektēšanu. Savukārt 1. līmeņa 
profesionālajā augstākās izglītības 
studiju programmā Būvniecība 
iespējams iegūt ēku būvdarbu vadītāja 
kvalifikāciju. Profesionālo maģistra grādu 
būvniecībā var iegūt vienā gadā, studējot 
profesionālajā maģistra studiju programmā 
Būvniecība, kas piedāvā specializēties 
nozarei aktuālās tēmās – būvmateriāli 
un būvkonstrukcijas, būvniecības 
tehnoloģijas un organizēšana, ēku 
energoaudits un energoapsaimniekošana, 
akustika, koksnes izmantošana 
būvniecībā. 1. līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmas 
Būvniecība absolventi var turpināt 
studijas augstākās izglītības bakalaura 
profesionālajā studiju programmā 
Būvniecība, veicot izglītības 
pielīdzināšanu.

BŪVNIECĪBA 
• Būvkonstrukciju  

projektēšana un to drošība 
• Inovatīvu būvmateriālu  

izstrādāšana un tehnoloģijas 
• Būvdarbu vadīšana,  

organizēšana un uzraudzība
• Ēku energoefektivitāte,  

ilgtspējīga būvniecība
• Materiālu un telpu akustika 
• Lauksaimniecības ēku projektēšana 
• Hidromeliorācijas  

un hidrotehniskās būves
• Būves informācijas modelēšana
• Koka ēku projektēšana

VIDE UN 
ŪDENSSAIMNIECĪBA
• Vides inženierija  

un piesārņojuma kontrole
• Ūdenssaimniecības sistēmu 

projektēšana
• Hidraulika, meliorācija, 

hidrotehnika, apūdeņošana
• Hidroloģija
• Vides tehnoloģijas

AINAVU  
ARHITEKTŪRA
UN PLĀNOŠANA
• Pilsētas un lauku ainavas  

izpēte un analīze
• Publisko un privāto telpu  

attīstība un plānošana
• Dabas teritoriju un kultūrvēsturisko 

ainavu saglabāšana un pārvaldība
• Dārzu un parku plānošana, 

atjaunošana un rekonstrukcija

www.lbtu.lv

ZEMES  
IERĪCĪBA  

UN  
MĒRNIE-

CĪBA

AINAVU  
ARHITEKTŪRA

UN  
PLĀNOŠANA

ĢEOINFOR-
MĀTIKA UN 
TĀLIZPĒTE

VIDE  
UN  

ŪDENS- 
SAIMNIE- 

CĪBA

LBTU 
VBF

BŪVNIECĪBA

ZEMES IERĪCĪBA  
UN MĒRNIECĪBA
• Zemes pārvaldība
• Nekustamais īpašums,  

tā reģistrēšana un vērtēšana
• Teritorijas izmantošanas  

plānošana, detaļplānošana  
un zemes ierīcības projektu izstrāde

• Zemes un būvju kadastrālā 
uzmērīšana

• Topogrāfiskā uzmērīšana
• Tālizpēte

ĢEOINFORMĀTIKA  
UN TĀLIZPĒTE
•  Ģeotelpisko informācijas sistēmu 

uzbūve un pielietojums
•  Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums
•  Ģeotelpisko datu ieguve,  

apstrāde un vizualizēšana
•  Ģeotelpisko risinājumu izstrāde 

dažādām tautsaimniecības jomām



RĪGAS  
CELTNIECĪBAS  
KOLEDŽA

www.rck.lv. 

Pirmā līmeņa profesionālā  
augstākā izglītība

DIENAS NODAĻA
Akreditētas studiju programmas:
Būvzinības (kvalifikācija - būvdarbu vadītājs) 
Restaurācija (kvalifikācija - restaurators)
Arhitektūra (kvalifikācija - arhitekta palīgs)
Inženiersistēmas (kvalifikācija -  
inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs)

VAKARA NODAĻA (maksas)
Akreditētas studiju programmas:
Būvzinības (kvalifikācija - būvdarbu vadītājs)
Inženiersistēmas (kvalifikācija - inženierkomunikāciju 
būvdarbu vadītājs)

Profesionālā vidusskola

KLĀTIENE
Akreditētas izglītības programmas:
Būvniecība (kvalifikācija - ēku būvtehniķis)
Arhitektūra (kvalifikācija - arhitektūras tehniķis)
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  
(kvalifikācija - inženierkomunikāciju tehniķis)

Būvdarbi (kvalifikācija - apdares darbu tehniķis)
Būvdarbi (kvalifikācija - namdaris)
Būvdarbi (kvalifikācija - betonētājs)
Restaurācija (kvalifikācija - restauratora asistents)

OGRES TEHNIKUMS

www.ovt.lv,  
kokizstrādājumu izgatavošana un būvdarbi.

PRIEKUĻU TEHNIKUMS  
«ĒRGĻI» 
www.ergliarods.lv, 
būvdarbi, guļbūves ēku celtnieks, jumiķis, namdaris.

CĒSU PROFESIONĀLĀ  
VIDUSSKOLA  
www.cpv.lv, 
namdaris, restauratora asistents.

VENTSPILS TEHNIKUMS  
www.pikc.lv,  
metāla būvkonstrukciju montētājs.

LATGALES INDUSTRIĀLAIS 
TEHNIKUMS –  
www.dbt.lv, 
būvdarbi (apdares darbi u.c. amati), būvniecība  
(ceļu būvtehniķis u.c. amati), siltuma,  
gāzes un ūdens tehnoloģija (inženierkomunikāciju  
tehniķis u.c. amati).

PAR IESPĒJĀM CITVIET APGŪT  
ar būvniecību saistītas profesijas interesējies:
• Nacionālās izglītības iespēju datubāzē, www.niid.lv;
• www.profesijupasaule.lv.

KUR VĒL IEPAZĪT  
BŪVNIECĪBU?

Ieskaties www.buvniekupadome.lv

BŪVNIECĪBAS  
MĀCĪBU 
IESTĀDES



Biedrība  
Building Design  
and Construction 
Council (BDCC) 
ir nevalstiskā 
organizācija,  
kura apvieno  
personības –
būvniekus, 
projektētājus  
un būvuzraugus.

Objektīvi lielākais  
ēku un būvju  
konkurss Latvijā -  
Latvijas Būvniecības 
Gada balva.
www.buvniekupadome.lv/
Konkurss

Konkurss 
Ilgtspējība 
arhitektūrā, 
būvniecībā,  
dizainā
Baltijā.

Forums 
Sieviete arhitektūrā, 
būvniecībā, dizainā 

Biedrība BDCC dibināta  
2014. gada jūlijā.  
www.buvniekupadome.lv 
Gunita Jansone, 29407147,  
gunita.jansone@gmail.com,  
Agrita Lūse, 28373794,  
agrita.luse@gmail.com
FB/Building Design and 
Construction Council
FB/Mācies būvniecību

Katru gadu ceļu pie 
skatītājiem sāk lielformāta 
arhitektūras projektu un 
infrastruktūras būvju 
izstāde. 2022. gada 
decembrī tika atklāta 
izstāde Gadsimta būves, 
kas ceļo pa Latviju līdz 
2023. gada beigām.

Spoži objekti,  
plašāka informācija  
www.buvniekupadome.lv/
Izstādes

Izdevums  
Apskats Arhitektūra 
Būvniecība Dizains, 
ANNO 2020
Profesionāli un rūpīgi 
gatavots, 5 reizes gadā iz-
nākošs izdevums par pro-
jektēšanu, tehnoloģijām, 
inovācijām, 3D, objektiem, 
dizainu, arhitektūru, 
materiāliem. Intervijas, 
stāsti, viedokļi.  
www.buvniekupadome.lv/
Apskats

Katru gadu tiek organizētas trīs konferences –  
par pilsētu kvartāliem, par ilgtspēju, par industriālās 
būvniecības izaicinājumiem.

VĒRTĪBAS PASTĀV, 

NEZŪD UN ATDZIMST
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APSKATS 

ARHITEKTŪRA 

BŪVNIECĪBA 

DIZAINS

ATBALSTAORGANIZĒ

WWW.BUVNIEKUPADOME.LV

Gadsimta 
būves Structures  

of the century



ORGANIZATORS SADARBĪBAS PARTNERI

MATERIĀLS 
LEJUPIELĀDĒJAMS

www.rtu.lv
www.buvniekupadome.lv/Izglītība
www.vbf.llu.lv/lv/ 
arhitekturas-un-buvniecibas-katedra

© Idejas, satura un grafiskā izpildījuma 
autortiesības pieder biedrībai  
«Building Design and Construction Council»,  
www.buvniekupadome.lv

ATBALSTĪTĀJI

LATGALES 
INDUSTRIĀLAIS 
TEHNIKUMS


