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STARPTAUTISKS APMĀCĪBU SEMINĀRS 

EFEKTĪVAS HIDROIZOLĀCIJAS RISINĀJUMI BŪVJU PAZEMES 

KONSTRUKCIJĀS 

Norises ilgums:  5 stundas, plkst. 09:00-14:00 

Norises vieta:  Ventspils iela 48, Rīga 

Apmācību vadītāji:  Dejan Žugelj (Sika Slovenia d.o.o., Slovēnija), Kristof Weyns (Sika Europe 
Management AG, Šveice), Edgars Rubenis (SIA Sika Baltic, Latvija) 

Mērķauditorija: Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji 

APMĀCĪBU 
MĒRĶIS  

Sniegt informāciju par efektīviem hidroizolācijas risinājumiem būvju apakšzemes konstrukcijām, 
piemēram, pazemes stāvvietas, pagrabstāvi, tuneļi. Skaidrot hidroizolāciju sistēmu veidus un 
izmantotos materiālus un to piemērotību konkrētās būvju konstrukcijās. 

APMĀCĪBU 
PROGRAMMA 

Seminārā apskatītās tēmas: 

 Izmantotā betona loma būves konstrukciju hidroizolācijas nodrošināšanā  

 Minimālās prasības, lai nodrošinātu betonu ar hidroizolējošām īpašībām 

 Betona piedevas, kas uzlabo betona ūdens necaurlaidību un to darbības efektivitāte: 
teorija un prakse  

 Sika piedāvātās hidroizolācijas sistēmas  

 Ūdensnecaurlaidīga dzelzsbetona konstrukciju būvniecības labā prakse 

 Sika ūdensnecaurlaidīgā betona tehnoloģija un hidroizolācijas sistēmu priekšrocības 

 Sika hidroizolācijas sistēmas un pieredze Eiropā no projektiem, kur tās izmantotas  

 Situāciju un piemēru analīze 

 Jautājumi un atbildes 

Seminārs notiks latviešu un angļu valodās bez tulkojuma. 

Semināra dalībniekiem tiks izsniegti apliecinājumi profesionālās pilnveides kredītpuktu 
piešķiršanai.  

APMĀCĪBU 
VADĪTĀJI 

DEJAN ŽUGELJ 

Studējis Ļubļanas Universitātē, ieguvis būvinženiera kvalifikāciju. Šobrīd ir Sika Group reģionālais 
tehnoloģiju vadītājs Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas (ETAA) reģioniem. Sika Group 
pievienojies 2011.gadā kā pārdošanas speciālists – inženieris, konsultējis hidroizolācijas un 
betona jomā, bijis tehniskais atbalsts nozares klientiem (dizaineriem un arhitektiem).  

KRISTOF WEYNS  

2010. gadā pievienojies Sika Group, kopš 2017. gada ir reģionālais tehnoloģiju vadītājs ETAA. 
Sika Group galvenās kompetences ir blīvēšana, līmēšana, amortizācija, pastiprināšana un nesošo 
konstrukciju aizsardzība būvniecībā un ražošanas rūpniecībā. Vairāk kā 15 gadu pieredze betona 
nozarē, strādājis par kvalitātes vadītāju HeidelbergCement un VB Beton NV, Beļģijā.  

EDGARS RUBENIS 

SIA “Sika Baltic” pārdošanas vadītājs hidroizolācijas sistēmām un jumtu membrānu produktiem. 
Vairāk kā 18 gadu pieredze specializēto būvmateriālu tirdzniecībā. 

 


