
 

 

 

Valsts izglītības satura centra  

ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs būvniecības nozarē   

„Precīzo mērinstrumentu izmantošana un  būves informācijas modulēšana”  

izstādes “Māja 2018” laikā un vietā 

 

Norises laiks: 2018.gada 8. - 9.marts 

Norises vieta:, Starptautiskā izstāžu zāle BT1, Ķīpsala, Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048 
 

Plānotā darba kārtība 

2018.gada 8.marts (ceturtdiena) 

Laiks Tēma Nodarbības vadītājs 

10.00-10.30 Reģistrācija, kafijas pauze Laimdota Lase, projekta 

reģionālais eksperts 

10.30 – 12.00 Precīzie mērinstrumenti un to 

praktiskais pielietojums būvniecībā 

 

Gusts Kāpostiņš,  SIA “ Lic 

Gotus” apmācības vadītājs Baltijas 

valstīs  

12.00- 12.10 Pārtraukums  

12.10 – 14.00 Jaunāko teholoģiju krāsas un virsmu 

apdares produkti iekšdarbiem un 

ārdarbiem 

Agris Zandbergs, “Biolar” 

ražotnes projektu vadītājs, nozares 

eksperts 

14.00-14.40 Kafijas pauze  

14.40 – 16.40 Jaunāko teholoģiju krāsas un virsmu 

apdares produkti iekšdarbiem un 

ārdarbiem 

Aleksandrs Ulme, tehnologs, 

nozaru eksperts 

16.40 - 17.40 Izstādes “Māja 2018” Halles Nr.2 

apmeklējums 

Laimdota Lase, projekta 

reģionālais eksperts 

17.40- 18.00 Semināra noslēgums – diskusijas, 

izvērtējums 

Laimdota Lase, projekta 

reģionālais eksperts 
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2018.gada 9.marts (piektdiena) 

10.00- 10.30 Reģistrācija, kafijas pauze Laimdota Lase, projekta 

reģionālais eksperts 

10.30 -12.00 Zemas enerģijas patēriņa būvju 

būvniecības principi. 

Siltumizolācijas veidi, pielietojums 

zemas enerģijas patēriņa ēkās 

AVK sistēmu principi zemas 

enerģijas patēriņa ēkās.  

Siltuma slodzes un gaisa daudzuma 

aprēķini. 

Apkures, ventilācijas sistēmu pareiza 

izvēle.  

Projektēšanas principi.  

Apkures, ventilācijas sistēmu 

automātika. 

Ēkas norobežojošo konstrukciju 

blīvuma pārbaude. 

Normunds Grīnbergs, Būvnieku 

asociācijas prezidents 

12.00- 12.15 Pārtraukums  

12.15 – 14.00 Būves informācijas modulēšana 

(BIM)  un citas mūsdienīgas 

tehnoloģijas būvniecības projektu 

vadībā (praktiskais grupu darbs – 

1.telpā) 

Aleksands Švaikovs,  Rīgas 

Tehniskās universitātes doktorants  

12.15 – 14.00 Būves informācijas modulēšana 

(BIM)  un citas mūsdienīgas 

tehnoloģijas būvniecības projektu 

vadībā (praktiskais grupu darbs – 

2.telpā) 

Jānis Berķis, Rīgas Tehniskās 

universitātes doktorants 

14.00– 14.40 Kafijas pauze  

14.40 – 16.20 Ventilācijas sistēmu pilnīga gaisa 

kontrole. 

Ventilācija pēc pieprasījuma. 

Siltuma atguve. 

Gatis Pļavenieks,  SIA 

‘Systemair”, RTU Siltuma, gāzes 

un ūdens tehnoloģijas institūts. 

16.20 -17.40 Izstādes “Māja 2018” Halles Nr.1 

apmeklējums 

Laimdota Lase, projekta 

reģionālais eksperts 

17.40- 18.00 Semināra apkopojums. Diskusijas. 

Noslēgums.  

 

Laimdota Lase, projekta 

reģionālais eksperts 

 

Semināram jāpiesakās reģistrējoties: 

http://webanketa.com/forms/68skecsj6rqk8cv46mw3jd35/ 

 

 

http://webanketa.com/forms/68skecsj6rqk8cv46mw3jd35/

