
 

 

LJA Mācību centrs piedāvā praktiskās apmācības 

“PVC membrānu 

ieklāšana” 

 

Norises laiks un vieta 11. un 12. janvāris, vieta – Rīgas Celtniecības 

koledža, Gaiziņa iela 3, Rīga 

Semināra ilgums 2 dienas no 10.00-17.00 

Semināra vadītāji Armands Liede (teorētiskā daļa) 

Jānis Āboltiņš (praktiskā daļa) 

Mērķauditorija Jumtu ieklājēji ar un bez priekšzināšanām 

Semināra mērķis Apgūt PVC membrānu ieklāšanas teorētisko un 

praktisko pamatu. 

!! Visiem apmācību beidzējiem ir iespēja iegūt 3. 

līmeņa kvalifikācijas apliecību un tikt iekļautam 

LJA kvalifikāciju reģistrā. 

Semināra programma • Teorētiskā bāze – materiālu sastāvs, 

pielietošanas veidi, biežākās kļūdas un to 

novēršana 

• Taisno šuvju, šķērsšuvju un pieslēgumu 

kausēšana 

• Iekšējie un ārējie stūri, pieslēgums parapetam, 

sienai 

• apaļā izvada iestrāde 

Par semināra 

vadītājiem 

A.Liede: Absolvējis Rīgas Amatniecības vidusskolu, kur 

mācību prakses laikā tika apgūta niedru jumtu ieklāšana. 

No 1993 -1994. gadam 2 gadi mācību prakse Vācijā; apgūti 

visi Vācijas tirgū izmantotie jumta seguma materiāli, bet 

pēdējā gadā - padziļināti niedru jumtu ieklāšana. Privātā 

prakse Latvijā. Absolvējis RTU Amatniecības tehnoloģiju un 

dizaina nodaļu (Bakalaura tēma “Jumtu salīdzinošās 

tehnoloģijas”). 1995. gadā viens no Latvijas Amatniecības 

kameras Jumiķu brālības dibinātājiem un līdz 2000. gadam 

tās vadītājs. 1996. gadā iegūts jumiķa amata meistara 

diploms. Izstrādājis Jumiķa amata standartu un 

kvalifikācijas pārbaudījumu dokumentāciju. Kopš 2004. 

gada Latvijas Jumiķu apvienības pārstāvis IFD 



 

 

(Starptautiskā Jumiķu federācija), kura apvieno 20 valstu 

apvienības. Kopš 2015. gada Latvijas Jumiķu apvienības 

valdes priekšsēdētājs un kopš 2016. gada IFD valdes 

loceklis. Kopš 2008. gada sertificēts jumtu eksperts. 

Piedalījies vairāku nozīmīgu ēku projektēšanā vai tehniskajā 

uzraudzībā – Latvijas Nacionālās bibliotēkas centrālā ēka un 

tehniskā ēka, Doma baznīca, Rundāles Pils, Cēsu pils un 

daudzi citi projekti Latvijā un arī ārvalstīs. 

J.Āboltiņš: Absolvējis Rīgas Celtniecības koledžu, 

būvzinības. Pēc koledžas beigšanas uzsācis 

profesionālo darbību, vispirms vispārīgajos būvniecības 

darbos, bet nu jau vairāk kā 10 gadu tieši jumiķa 

amatā. Specializējies PVC, TPO hidroizolācijas montāžā, 

papildus apguvis jumtu logu ietrādi, kā arī pastāvīgi 

papildina zināšanas par jaunumiem būvniecības 

nozarē. Strādājis gan par būvdarbu vadītāju, gan 

projektu vadītāju; bijis uzņēmuma vadītājs. 

 

 


