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APMĀCĪBU SEMINĀRS 

BŪVDARBU TĀMJU SAGATAVOŠANAS PAMATI 

Norises ilgums:  5 stundas, plkst. 10:00-15:00 

Apmācību vadītāji:  Sertificēts tāmētājs Mikus Dzudzilo, sertificēts būvuzraugs Māris Briška 

Mērķauditorija: Būvinženieri, projektētāji, arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti 
un citi interesenti 

APMĀCĪBU 
MĒRĶIS  

Iepazīstināt ar būvdarbu tāmes sagatavošanas principiem, sastāvu, aprēķinu metodēm un 

normatīvajiem aktiem. Praktiskajā daļā tiks analizēti dažādu tāmju paraugi un biežāk pieļautās 

kļūdas. 

APMĀCĪBU 
PROGRAMMA 

Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.   

Semināra tēmas: 

- Būvdarbu tāmēšanas normatīvie akti 

- Būvdarbu veidi, būvizstrādājumi un tehnoloģijas 

- Būvdarbu tāmētāja kvalifikācija 

- Tāmēšanas tehniskie, ekonomiskie un finanšu pamati 

- Būvdarbu izmaksu klasifikācija un aprēķinu metodes 

- Būvdarbu tāmes sastāvs un elementi 

- Kas obligāti jāņem vērā būvprojekta tāmēšanā? 

- Tāmes precizitātes ietekme uz būvdarbu kvalitāti 

- Visbiežāk pieļautās kļūdas tāmēšanā. Peļņa un zaudējumi 

Jautājumi & atbildes. Apliecību izsniegšana 

APMĀCĪBU 
VADĪTĀJI 

MĀRIS BRIŠKA 

SIA “CMB” valdes loceklis, sertificēts būvuzraugs.  

2018.gadā ieguvis būvniecības nozares Gada būvuzrauga titulu. 

Ieguvis būvinženiera kvalifikāciju un profesionālo izglītību darba aizsardzības un drošības jomā. 
Sertificēts ēku būvuzraugs un pasīvo ēku amatnieks.  

 

Vairāk nekā 10 gadu pieredze ēku un inženiertīklu būvuzraudzībā un tāmēšanā Latvijā un 
Baltkrievijā dažādas sarežģītības objektos, no kuriem vairāki ieguvuši nozīmīgus apbalvojumus. 
Nozīmīgāko objektu vidū ir Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas ēkas pārbūve, daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas jaunbūve Hospitāļu ielā 39, Rīgā, Rīgas 84. vidusskolas sporta un aktīvās 
atpūtas laukuma atjaunošana, kuras ieguvušas gada balvu būvniecībā atbilstošajā kategorijā, un 
fasādes atjaunošana Rīgas 169. pirmsskolas izglītības iestādei, kas nominēta gada balvai. 

Veicis Lielupes tenisa centra jaunbūves un pārbūves Jūrmalā būvuzraudzību.  

MIKUS DZUDZILO 

Sertificēts eksperts būvdarbu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā. Būvdarbu 
vadītāja kvalifikācija. 
10 gadu pieredze būvdarbu tāmēšanā dažādām ēkām un būvēm Latvijā un ārpus tās. Trīs gadu 
pieredze ekonomisko daļu ekspertīzē. Nozīmīgāko īstenoto projektu vidū jāmin Latvijas 
ekspozīcijas stenda tāmēšana izstādei EXPO MILANO, Itālijā. 

 


