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Par Primekss

• Dibināts 1997 
• Epoksīda klājēji
• Sākumā viss likās daudzsološi…

• Pēc 6 mēnešiem sākām saņemt pārmetumus par kvalitāti

Mēs sākām meklēt cēloņus… 



PrīmX tehnoloģija

Bezšuvju grīdas Monolītā betona konstrukcijas
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PrīmX tehnoloģija

Ķīmiski priekšspriegota betona konstrukcijas bez šuvēm



Būvniecībā visā pasaulē ir ļoti zems darba ražīgums
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SOURCE: OECD; WIOD; GGCD-10, World Bank; BEA; BLS; national statistical agencies of Turkey, Malaysia, and Singapore; 
Rosstat; McKinsey Global Institute analysis

Celtniecība

Vidēji tautsaimniecībā

Rūpniecība

Real gross value added per hour worked by persons engaged, 2005 $
Index: 100 = 1995



Kāpēc? Jo būvniecībā katra ēka ir atšķirīga



Kāpēc? Jo būvniecības procesu kopā veic daudzi  neatkarīgi uzņēmumi

Projekta vadītājs

Konstruktors

Tehniskais uzraugs

ĢenerāluzņēmējsPasūtītājs 

Būvinženieri

Darba spēks

Būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs

Apakšuzņēmēji

Ēkas uzturētājs

Arhitekts

Būvuzraugs

Projekta daļu vadītāji
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Materiālu piegādātāji
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Materiālu ražotāji

Materiālu izplatītājiProjektētāji

Būvinženieri

Darba aizsardzības koordinators
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Ko darīt? Standartizācija

Standartizācija -  būvējam tikai vienveidīgus elementus



Ko darīt? Uzņemamies pilnu atbildību un kontroli pār visiem ražošanas aspektiem

Betona 
Izpētes un attīstības centrs

• Konstrukciju dizains un 
projektēšana;
• Uzlabota, pielāgota betona 

sastāva projektēšana projekta 
vajadzībām;
• Cementa, pildvielu un citu 

betona daļu materiālu 
iepriekšēja pārbaude.

Online procesu vadība  
Prime Quality

• Tiešsaistes kvalitātes 
vadības sistēma
• Mūsdienīgu kvalitātes un 

darba organizācijas metožu 
pielietošanas.

Specializētas iekārtas,
apmācības

• Īpaši izstrādātas iekārtas ātrai 
un kvalitatīvai betona iestrādei 
un apstrādei
• Betona pārbaude uz vietas
• Apmācības partneriem.

Uzlaboti, efektīvi
materiāli

• Īpaši izstrādāta betona 
piedevu tehnoloģija: PrīmX 
DC, PrīmX Flow-R, PrīmX 
CPEA, PrīmX AK uc.
• Projektētas tērauda un 

polimēra šķiedras
• Citi materiāli.

TEHNOLOĢIJA
On-line 
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vadība
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Betona Izpētes 
un attīstības 
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Īpaši 
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Sava kvalitātes kontroles aplikācija



Vienveidīgs produkts = iespējami pilnveidojumi

• Uzlabot procesus• Izglītot darbiniekus• Ieguldīt izpētē un 
attīstībā R&D



Problēma
Latvijas tirgus ir mazs.



Visā pasaulē vairāk kā 15 000 000 m2 industriālo grīdu un citu betona konstrukciju

• Lietuva • Igaunija • Zviedrija • Norvēģija • Dānija • Somija • Izraēla • Vācija •  Lielbritanija • Nīderlande • Polija 
•  Beļģija • Baltkrievija • Krievija • Kazahstāna • Bulgārija • Serbija • Indija • ASV • Dienvidāfrika 

• Azerbaidžāna  •  Nigērija • Ķīna   

TĀPĒC EKSPORTS



TĀPĒC EKSPORTS

• Kopējais eksports – 50 milj. EUR/gadā

• Eksports uz vairāk kā 20 valstīm

• Vairāk kā 300 darbinieku

• Patentēta PrīmX tehnoloģija

• Dinamiski augošs uzņēmums



Ko mēs varam mācīties? Eksports - augsne idejām! 

Dažādi būvniecības standarti un ieražas



Eksports – iespēja produktivitātes 
pieaugumam


