
1. MODULIS 

BIM PROCESA APSKATS  

(5 akadēmiskās stundas) 

MĒRĶAUDITORIJA 

- Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu amatpersonas un darbinieki, 

kuri iesaistīti būvniecības darbu pasūtīšanā, kvalitātes uzraudzībā un 

kontrolē, būvniecības procesa dalībnieki, būvniecības darbu 

pasūtītāji 

- Nekustamo īpašumu attīstītāji 

- Iepirkumu speciālisti 

- Būvprojektu izstrādātāji 

- Būvdarbu veicēji 

- Būvuzraugi, būveksperti 

APMĀCĪBU KURSĀ IETVERTĀS TĒMAS 

 

Būvniecības procesa un nozares sasaiste ar BIM 

- Būvniecība kā sistematizēts process. 

- Sistematizēta, kontrolēta objektu ekspluatācija. 

  

Būves informācijas modelēšanas tehnoloģijas būtība 

- BIM pielietošanas nepieciešamība un ieguvumi.  

- Kas nav un kas ir BIM?  

 

Ar ko sākas BIM? 

- Projekta mērķa sasaiste ar BIM. 

- BIM mērķi projektā. 

- BIM procesa pamatprasības. 

- Pamata Standarti un vadlīnijas BIM procesa nodrošināšanai. 

 

BIM procesa dalībnieki, to funkcijas un pienākumi 

 

Latvijas BIM projektu apskats un analīze 

- Problēmas un risinājumi Latvijas BIM projektos. 

- BIM tikai būvprojektā. 

- BIM būvprojekts + būvniecība. 

- BIM būvprojekts + būvniecība + ražošana + apsaimniekošana. 

 

*Pēc apmācību moduļa pabeigšanas izglītojamais saņem Latvijas Pašvaldību 

Mācību centra sertifikātu. Sertifikāts piešķir profesionālās pilnveides punktus LBS 

un LSGŪTIS būvspeciālistiem 

PAR APMĀCĪBU PROGRAMMU 

Mācību programma izstrādāta 

saskaņā ar starptautiskās BIM 

o r g an i zā c i ja s  B u i ld in g S m ar t 

open BIM vadlīnijām, LR Ekonomikas 

ministrijas izstrādātās BIM ieviešanas 

ceļa kartes uzstādījumiem, VNĪ 

izstrādātajām BIM ieviešanas 

vadlīnijām, kā arī Biedrības „LatBIM” 

biedru praktiskās BIM pielietošanas 

pieredzes piemēriem Latvijas 

objektos. 

Mācību programma sastāv no           

6 apmācību moduļiem, kuru 

sekmīgas apguves rezultātā 

apmācāmais iegūst pilnu izpratni 

par BIM tehnoloģijām un spēj 

patstāvīgi piedalīties BIM procesos.  

KONTAKTINFORMĀCIJA 

Tālrunis: 

2 8610 111 

Tīmekļa vietne: 

www.latbim.lv 

E-pasts: 

info@latbim.lv 

BIM APMĀCĪBU MODUĻI 

1. MODULIS 

BIM PROCESA APSKATS 

2. MODULIS 

BIM PRASĪBU DEFINĒŠANA 

3. MODULIS 

STANDARTI UN VADLĪNIJAS BIM 

PROCESA NODROŠINĀŠANAI 

4. MODULIS 

BIM MODELĒŠANA SPECIĀLISTIEM 

5. MODULIS 

BIM KOORDINĒŠANA 

6. MODULIS 

BIP (BIM IZPILDES PLĀNA) PRAKTISKĀ 

MEISTARKLASE 


