
 

Būvniecības digitalizācijas diena 2022 

Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācija (BūvID) sadarbībā ar Latvijas būvniecības nozares 
vadošajiem uzņēmumiem BIM jomā un Rīgas Tehniskās universitātes Digitalizācijas centru 2022.gada 
12.maijā organizē tiešsaistes Būvniecības digitalizācijas dienu 2022. Konferences mērķis ir rosināt 
profesionālu diskusiju starp visiem Latvijas būvindustrijas dalībniekiem - arhitektiem, projektētājiem, 
būvniekiem, nekustamā īpašuma attīstītājiem, pašvaldībām  - par būvniecības digitalizācijas integrēšanu, 
mācoties gan no veiksmīgiem piemēriem, gan citu kļūdām starptautiskā līmenī. 

Konferencē uzstāsies Latvijas valsts, nevalstisko 
organizāciju, privātā sektora un ārzemju pārstāvji, daloties 
pieredzē par ieguvumiem būvniecības procesā, izmantojot 
BIM gan publisko iepirkumu, gan ražošanas, projektēšanas 
un būvniecības procesos. 

Konference sastāvēs 
no trīs daļām: 3 paneļdiskusijām, izaicinājumu sadaļas, BIM 
balvas 2022 piešķiršanu.  

Konferencē uzstāsies  vietējie un ārzemju eksperti, lai veidotu 
starptautisku ekspertu kontaktu tīklu. Plānots, ka konferencē 
piedalīsies 300 - 500 tiešsaistes dalībnieki. 

Ja Jūs ieinteresējusi konferences tēma, ir iespēja konferenci atbalstīt finansiāli vai uzstāties ar aktuālu 
BIM tēmu, sazinoties ar Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas vadītāju Jāni Berķi 
(janis@buvid.lv, (+371) 29211581) vai konferences koordinatori Neldu Elsiņu (nelda.elsina@inbox.lv, 
(+371) 26450388), kā arī lūdzam popularizēt konferences informāciju savos mārketinga kanālos. 

 
 
 

   Ģenerālsponsors 
4 000 EUR* 

Sponsors  
 2 000 EUR* 

Atbalstītājs 
600 EUR* 

Līdz konferencei 

Atsauce uz sponsoru visos konferences publiskajos materiālos ✓ ✓ ✓ 

Uzņēmuma reklāma kopā ar konferences mārketingu ✓ ✓ ✓ 

Iesaiste konferences organizēšanā, dalība runātāju izvēlē  ✓ ✓  

Konferences laikā 

Uzņēmuma logo uz ekrāna starp prezentācijām ✓ ✓ ✓ 

Iespēja uzstāties ar prezentāciju konferencē vai paneļdiskusijā ✓ ✓ ✓*** 

Uzņēmuma reklāma kopā ar konferences mārketingu caur 
Mailigen epastiem visiem žurnāla “Būvinženieris” abonentiem 

✓ ✓ ✓ 

Iespēja sniegt sava uzņēmuma reklāmu pirms paneļdiskusijas ✓ ✓ ✓*** 

Iespēja izvietot reklāmas baneri vai roll-up konferences studijā ✓ ✓  

Iespēja izvietot virtuālo stendu konferences platformā ✓ ✓  

Iespēja piedalīties konferencē klātienē, ielūgumi (10 gb.) ✓   

Iespēja piedalīties konferencē klātienē, ielūgumi (5 gb.)  ✓  

Iespēja piedalīties konferencē klātienē, ielūgums (2 gb.)   ✓ 

Pēc konferences 

Reklāma konferences, organizatoru, atbalstītāju mājas lapās  ✓ ✓  

Atsauce uz sponsoru publicitātes materiālos  ✓ ✓ ✓ 

Atsauce publicitātes rakstā žurnālā “Būvinženieris” ✓ ✓ ✓ 

* Cenas norādītas bez PVN 
**BūvID biedriem 20% atlaide 
*** Šinī pozīcijā BūvID biedriem nav atlaides  
 

”Kopā ar ārzemju ekspertiem 
mācīsimies gan no 

veiksmīgiem piemēriem, gan 
kļūdām starptautiskā līmenī.” 

”Daudzi būvniecības nozares 
uzņēmumi ieviesuši BIM lielākā vai 
mazākā mērā. Ar kādām grūtībām 

BIM ieviešanā tie saskarās un kāda 
ir BIM nākotne Latvijā?” 

ATBALSTA IESPĒJAS 
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