
SIA SANART būvspeciālistu pieredze

Nr.p.
k.

Vārds
Uzvārds

Sertifikāta numurs,
sertificētā sfēra

Lielāko pieredzes objektu apraksts

Objekta nosaukums, adrese Veikto darbu apraksts
Darbu veikšanas

termiņš
Pasūtītājs

1 Igvars
Rudzītis

Sert. Nr. 4-00134
- Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu vadīšana 

- Sadales un lietotāju gāzes
apgādes sistēmu 
būvdarbu vadīšana 

- Ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu, 
ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas, būvdarbu 
vadīšana

Sert. Nr. 5-00130
- Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu būvuzraudzība 

- Sadales un lietotāju gāzes
apgādes sistēmu 
būvdarbu būvuzraudzība

- Ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu, 
ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas, būvdarbu 
būvuzraudzība

 „Stopiņu novada PII "Pienenīte" apkures un 
ventilācijas sistēmas izmaiņu projektos 
paredzēto būvdarbu (papilddarbu) montāžas 
darbu izpilde”, Institūta iela 34 a, Ulbrokā

apkures un ventilācijas 
sistēmu būvdarbi

2012.gada februāris 
-2012.gada jūnijs

Stopiņu novada dome

„Smiltenes kultūras centra rekonstrukcija”, 
Gaujas iela 1, Smiltene

Iekšējo inženiertīklu: 
siltumapgādes, 
ventilācijas, 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
rekonstrukcija 

2011.gada 
septembris 
-2012.gada 
decembris

SIA Selva Būve

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota 
renovācija Stacijas ielā 19, Valmierā

inženiertīklu renovācija 
(siltummezgla,  apkures, 
ūdensvada, kanalizācijas 
renovācija)

2012.gada maijs 
-2012.gada 
septembris

SAI Valmieras 
Namsaimnieks

inženiertīklu rekonstrukcijas darbus objektā: 
„Ēkas rekonstrukcija Bastiona ielā 24”

inženiertīklu- 
siltummezgla, apkures, 
ventilācijas, 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas izbūve

2013. gada februāris-
2013.gada jūlijs SIA R.K.C.F. Renesanse

AVK un UK sistēmu izbūve objektā:  “Jelgavas 
pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija”

inženiertīklu- 
siltummezgla, apkures, 
ventilācijas, 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas izbūve

2013.gada janvāris-
2013.gada jūnijs SIA LC Būve

Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā Siltumtīklu 
rekonstrukcija Rūjienas 
pilsētā

2013.gada jūnijs-
2013.gada 
novembris

SIA Rūjienas Siltums



Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija 
posmā no Kauguru ielas līdz Rūpniecības ielai,
Valmierā

siltumtrases 
rekonstrukcija

2014.gada jūlijs- 
2014.gada oktobris SIA Valmieras Ūdens

“Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība ar 
ārējām komunikācijām Ozolu ielā 2a, 
Valmiermuižā, Valmieras pagastā.”

iekšējo inženiertīklu - 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas, apkures, 
ventilācijas tīklu izbūves 
darbus, ārējo 
inženiertīklu – 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi

2014.gada janvāris 
-2014.gada 
novembris

Burtnieku novada 
pašvaldība

Ķīmijterapijas un hemataloģijas klīnikas telpu 
rekonstrukcija 
Hipokrātu iela 4, Rīga

Siltumapgādes  cauruļu 
maģistrālu guļvadu un 
stāvvadu nomaiņa, 148 
radiatoru, ventilācijas 
kalorīferu 
montāža,Aukstā, karstā 
ūdensvada  guļvadu un 
stāvvadu nomaiņa, 
kanalizācijas cauruļu 
nomaiņa

2014.gada aprīlis- 
2015.gada marts

SIA LC Būve

“Jaunu granulu apkures katlu iegāde un 
uzstādīšana, katlu mājas rekonstrukcija un 
apkures sistēmas renovācija Amatas novada 
Drabešu internātpamatskolā”
Amatas novads , Drabešu pagasts

Apkures katlu piegāde 
un uzstādīšana, apkures 
sistēmas renovācija

2014.gada 
septembris- 
2015.gada jūnijs

Amatas novada 
pašvaldība

Siltummezgla pārbūves darbi "Rīgas 
1.slimnīca" ēku kompleksā Bruņinieku ielā 5, 
Rīgā

Siltummezglu pārbūve 
12 korpusos

2015.gada aprīlis-  
2015.gada 
septembris

Rīgas domes Īpašuma 
departaments

Staiceles vidusskolas pārbūve Sporta ielā 5, 
Staicelē, Alojas novadā

ventilācijas, 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas, 
siltumapgādes sistēmas 
pārbūves darbi

2015.gada oktobris- 
2015.gada 
decembris

Alojas novada dome



Ūdens un kanalizācijas izbūves darbi objektā 
"Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku komplekss 
Ernesta Birznieka Upīša ielā 13, Rīgā"

Ūdens un kanalizācijas 
sistēmu izbūves darbi

2014.gada 
decembris- 
2016.gada janvāris

SIA Selva Būve

Inženiertīklu izbūve objektā; “Ropažu 
vidusskolas pārbūve”

iekšējo inženiertīklu - 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas, apkures, 
ventilācijas tīklu izbūves 
darbus, ārējo 
inženiertīklu – 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi

2016.gada aprīlis-
2013.gada augusts SIA LC Būve

2
Mārtiņš

Adamsons

Sert. Nr. 4-00328
- Elektroietaišu izbūves 

darbu vadīšana (līdz 
1kv);

Sert. Nr. 5-00282
- Elektroietaišu izbūves 

darbu būvuzraudzība 
(līdz 1kv);

“Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība ar 
ārējām komunikācijām Ozolu ielā 2a, 
Valmiermuižā, Valmieras pagastā.”

iekšējo  un ārējo 
elektrotīklu un vājstrāvu 
tīklu izbūves darbi

2014.gada janvāris 
-2014.gada 
novembris

Burtnieku novada 
pašvaldība

Renovācijas darbi SIA “Cēsu klīnika” Slimnīcas 
ielā 9, Cēsīs 

elektrotīklu izbūve 2014.g. maijs- 
2014.g. augusts

SIA Cēsu klīnika

Smiltenes novada domes ēkas 3.kārtas 
vispārceltnieciskie darbi un iekšējo 
elektroapgādes tīklu pārbūve.

elektroapgādes tīklu 
pārbūves darbi

2015.gada 
decembris- 
2016.gada maijs

Smiltenes novada 
dome

Elektroietaišu rekonstrukcija Rūjienas 
kultūras namā

Elektroietaišu 
rekonstrukcija

2016.gada jūlijs 
-2016.gada 
novembris

Rūjienas novada 
pašvaldība

Staiceles vidusskolas pārbūve Sporta ielā 5, 
Staicelē, Alojas novadā

Elektroinstalācijas un 
vājstrāvas tīklu pārbūves
darbi

2015.gada oktobris- 
2015.gada 
decembris

Alojas novada dome

3 Modris
Eglītis

Sert. Nr. 4-01387
- Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu vadīšana 

- Ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu, 
ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas, būvdarbu 
vadīšana

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija Rūjienas novada Jeru pagasta 
Endzeles ciemā

Ārējo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi, 
kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūve

2012.gada 
novembris – 
2013. gada augusts

SIA Rūjienas Siltums

,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Smiltenes novada Bilskas ciemā”

Bioloģisko notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
izbūve, pašteces 
kanalizācijas izbūve, 
ūdensvada izbūve, 

2013.gada jūlijs-
2013.gada 
novembris

SIA Smiltenes NKUP



Sert. Nr. 5-01084
- Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu, 
ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas, būvdarbu 
būvuzraudzība

kanalizācijas spiedvada 
izbūve, kanalizācijas 
sūkņu staciju izbūve 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Priekuļos, II kārta”

Ūdensvada un 
kanalizācijas spiedvada, 
pašteces kanalizācijas 
izbūve, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu 
izbūve, kanalizācijas 
sūkņu staciju izbūve

2012.gada 
septembris – 
2013.gada augusts

Priekuļu novada 
pašvaldība.

,,Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un 
ietaišu būvniecība Līgatnes novada 
,,Skaļupēs”.

Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūve,
Artēziskās akas galvas 
rekonstrukcija, artēzisko 
urbumu tamponēšana,  
jauni artēziskie urbumi 
Ūdens atdzelžošanas 
stacijas izbūve, II 
pacēluma sūkņu stacijas 
izbūve, Ūdens 
rezervuāra izbūve, 
notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu izbūve

2013.gadav jūlijs-
2013.gada oktobris Līgatnes novada dome

Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbi 
atkritumu poligonā “Janvāri, Laidzes pagastā, 
Talsu novadā

Ūdensvada, sadzīves 
kanalizācijas , 
lietusūdens, kanalizācijas
tīklu izbūves darbu 
vadīšana

2015.gada aprīlis- 
2015.gada augusts SIA SCO Centrs 

4 Agris
Klapers

Sert. Nr. 4-00356
- Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu 
būvdarbu vadīšana 

- Ēku būvdarbu vadīšana
Sert. Nr. 50-4170
- Ūdensapgādes un 

Smiltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība
II kārta.

Ārējo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi, 
kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūve

2011.gada aprīlis-
2012.gada 
septembris

Smiltenes novada 
dome

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija Siguldas pilsētā

Ārējo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu 
izbūves darbi, 

2012. augusts- 2013. 
maijs

SIA Saltavots



kanalizācijas sistēmu 
būvdarbu vadīšana un 
būvuzraudzība

kanalizācijas sūkņu 
stacijas izbūve

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Inčukalna 
ciemā.

Kanalizācijas tīklu izbūve 2014. februāris 
-2014. jūlijs

SIA Vangažu avots

Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija apdzīvotā vietā “Liellauki”, 
Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā

Kanalizācijas tīklu  
rekonstrukcija, 
Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu uzstādīšana

2015.gada marts- 
2015.gada maijs

Bauskas novada dome 
Ceraukstes pagasta 
pārvalde

Tirdzniecības un servisa centra jaunbūve, 
Dārza iela 36, Smiltene, Smiltenes nov.”

Iekšējo inženiertīklu 
izbūves darbi  -apkures 
sistēmas, siltummezgla, 
radiatoru izbūve, granulu
apkures katla Grandeg 
BIO 40KW montāža, 
ventilācijas, aukstā un 
karstā ūdens un 
kanalizācijas sistēmas 
izbūve.
Ārējo inženiertīklu –
siltumtrases, ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu 
izbūve

2015.g. maijs-2015.g.
oktobris

SIA Evento

Siltummezglu izbūve Viļakas pilsētā Siltumtrases izbūve, 
siltummezglu izbūve

2015.gada 
septembris- 
2015.gada 
decembris

Viļakas pilsētas 
pašvaldība

Apkures sistēmas un iekšējā ūdensvada 
sistēmas  izbūve Tirzas "Doktorāta" ēkā, 
Tirzas pagasts Gulbenes novads

katlu telpas 
rekonstrukcija, 
ūdensapgādes, apkures 
sistēmas izbūves darbi

2016.g.augusts- 
2016.g. oktobris

Gulbenes novada 
pašvaldība

“Valmieras cietuma izmeklēšanas izolatora 
rekonstrukcijas  būvniecības darbi Dzirnavu 
ielā 32, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā 
“

iekšējās un ārējās 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūve,
ventilācijas un 
kondicionēšanas 

2016.g. janvāris- 
2016.g.novembris

SIA UPB Nams



sistēmas izbūve, 
siltummezgla un apkures
izbūve

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
depo ēkas Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, 
būvniecība”

 iekšējo un ārējo 
inženiertīklu izbūve, 
apkures sistēmas, 
ventilācijas, 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas sistēmu 
izbūve, Granulu katla  
montāža.

2016.gada marts-
2017.jūnijs

Nodrošinājuma valsts 
aģentūra

Noliktavas telpu būvniecība Gaujas iela 13, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., 
Jaunpiebalgas novads

Noliktavas telpu 
būvniecība, katlu mājas 
izbūve

2017.gada februāris-
2017.gada jūlijs LPKS Piebalga

Iekšējo inženiertīklu atjaunošana Raiskuma 
pamatskolas ēkā 

katlu mājas celtniecības 
būvdarbi, dūmvada 
izbūve, granulu apkures 
katlu AGB 200 
(QS=200kw) un AGB 300 
(QS=300kw) piegāde un 
montāža, apkures 
sistēmas pārbūve, 
ventilācijas sistēmas, 
vēdināšanas 
siltumapgādes sistēmas, 
aukstā un karstā 
ūdensvada sistēmas, 
drenāžas sistēmas, 
elektroietaišu sistēmas 
atjaunošanas darbi

2017.gada marts-
2017.gada  augusts

Pārgaujas novada 
pašvaldība

5. Andris
Treimanis

Sert. Nr. 20-6322
- Ēku būvdarbu vadīšana 

un būvuzraudzība

Veikala ēkas rekonstrukcija Viestura 
prospektā 35, Rīgā

Ēkas pārbūves darbi, 
jumta nomaiņa, 
fasādes siltināšana, 
telpu apdares darbi, 
inženiertīklu izbūve, 
elektrotīklu un 

2015.gada 
septembris-
2016.gada februāris

SIA “Firma Madara 
‘89”



apsardzes signalizācijas 
izbūve.

Veikala servisa būvniecība Sloku ielā 4, 
Valmierā

Ēkas jaunbūve 2015.gada marts-
2015.gada jūlijs

SIA “HPJ”

PII “Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas 
un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija, 
Alojas novads Vilzēni

telpu remontdarbi, 
inženiertīklu 
rekonstrukcija, teritorijas
labiekārtošana

2015.gada janvāris-
2015.gada jūnijs Alojas novada dome

Smiltenes novada domes ēkas 3.kārtas 
vispārceltnieciskie darbi un iekšējo 
elektroapgādes tīklu pārbūve

telpu pārbūves darbi, 
apdares darbi, 
elektroapgādes tīklu 
pārbūve

2016.gada janvāris-
2016.gada maijs

Smiltenes novada 
dome

Gaiteņa pagrabstāva un kāpņu telpas 
remontdarbi Priekuļu vidusskolā, Cēsu 
prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu novads

Apdares darbi, 
elektroinstalāciju 
remonts, apkures 
sistēmas remonts

2016.gada jūnijs- 
2016.gada jūlijs

Priekuļu novada 
pašvaldība

Telpu remontdarbi centrālās statistikas 
pārvaldes telpās Lāčplēša ielā 1, Rīgā, un 
Meža ielā 7, Valmiera

Telpu kosmētiskais 
remonts, 
elektroinstalāciju 
nomaiņa, ūdens cauruļu 
nomaiņa

2016.gada 
septembris- 
2016.gada 
novembris

Centrālā statistikas 
pārvalde 

Virtuves telpu vienkāršota atjaunošana 
Valmieras PII “Buratino” Beātes ielā 42, 
Valmierā

telpu remontdarbi, 
ventilācijas, apkures, 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas, 
elektroapgādes 
atjaunošana, uzstādītas 
virtuves iekārtas un 
tehnoloģiskais 
aprīkojums

2016.g. jūlijs- 2016.g.
augusts

Valmieras pilsētas 
pašvaldība

Jaunpiebalgas vidusskolas ēkas pagraba daļas-
ēdnīcas vienkāršota atjaunošana, Gaujas ielā 
41, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā.

pagraba telpu pārbūves 
darbi,  apkures, 
ventilācijas sistēmu 
pārbūve, 
elektromontāžas darbi, 
ūdensvada un 

2017.g. jūnijs- 
2017.gada augusts

Jaunpiebalgas novada 
dome



kanalizācijas sistēmas 
pārbūve

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
depo ēkas Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, 
būvniecība”

Ēkas jaunbūve – pamatu,
sienu izbūve, apdares 
darbi, jumta izbūve, un 
ceļu un laukumu izbūve 
un teritorijas 
labiekārtošanas darbus.

2016.gada marts-
2017.jūnijs

Nodrošinājuma valsts 
aģentūra

Noliktavas telpu būvniecība Gaujas iela 13, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., 
Jaunpiebalgas novads

Noliktavas telpu 
būvniecība, katlu mājas 
izbūve

2017.gada februāris-
2017.gada jūlijs LPKS Piebalga

Iekšējo inženiertīklu atjaunošana Raiskuma 
pamatskolas ēkā 

katlu mājas celtniecības 
būvdarbi, dūmvada 
izbūve, granulu apkures 
katlu AGB 200 
(QS=200kw) un AGB 300 
(QS=300kw) piegāde un 
montāža, apkures 
sistēmas pārbūve, 
ventilācijas sistēmas, 
vēdināšanas 
siltumapgādes sistēmas, 
aukstā un karstā 
ūdensvada sistēmas, 
drenāžas sistēmas, 
elektroietaišu sistēmas 
atjaunošanas darbi

2017.gada marts-
2017.gada  augusts

Pārgaujas novada 
pašvaldība

6 Raitis Arājs Sert. Nr. 3-01354
- Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu 
projektēšana

- Ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu, 
ieskaitot ugunsdzēsības 
sistēmas, projektēšana

Valmieras veselības centrs Bastiona ielā 24, 
Valmierā AVK un UK projektēšana 2012.gada janvāris-

2012.gada maijs
Valmieras pilsētas 
pašvaldība

RSU zinātnes centrs ‘’Kleisti’’ Rātsupītes iela 
5, Rīgā AVK un UK projektēšana 

2012.gada marts- 
2012.gada 
septembris

Rīgas Stradiņa 
universitāte

Sabiedriska daudzfunkciju ēka Rīgas ielā 2, 
Raunā

AVK un UK projektēšana 2013.gada aprīlis- 
2013.gada oktobris

Raunas novada dome  

Siltumtrases pārbūve no siltuma kameras tk-
24 līdz atzaram tk-26, Cēsis, Cēsu novads

SAT projektēšana 2017.gada aprīlis – 
2017.gada jūnijs

SIA Cēsu siltumtīkli



Avoti SWF koka granulu rūpnīca AVK projektēšana 2017.gada maijs – 
2017.gada jūlijs

SIA Avoti SWF

7
Igors

Hļebņikovs

Sert. Nr. 4-03188
- Ēku būvdarbu vadīšana 

un būvuzraudzība

Skolas ēkas rekonstrukcija, Pils iela 8, 
Smiltene

Vispārceltnieciskie darbi 
– jumta izbūve, jumta 
seguma montāža, 
fasādes un cokola 
siltināšana, iekštelpu 
izbūve

2014.gada marts-
2015.gada jūlijs

SIA Latvijas 
Energoceltnieks

Pirmsskolas izglītības iestādes "Burtiņš" 
būvniecība III kārta Ozolu ielā 2a, 
Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku 
novads

telpu izbūve, iekšējo un 
ārējo komunikāciju 
ierīkošana, apkārtnes 
labiekārtošana

2015.gada jūnijs-
2015.gada 
septembris

Burtnieku novada 
pašvaldība

Remontdarbi Valmieras pilsētas pašvaldības 
ēkā Kārļa Baumaņa ielā 6A, Valmierā

telpu remonts – grīdas 
izlīdzināšana, starpsienu 
izbūve, sienu un grīdu 
flīzēšana, santehnikas 
uzstādīšana, jumta 
remonts

2015.gada oktobris-
2015.gada 
decembris

Valmieras pilsētas 
pašvaldība

8 Aigars
Āboliņš

Sert. Nr. 4-01332
- Ēku būvdarbu vadīšana 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura 
laukums 8, Valmieras pagasts, Burtnieku 
novads energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi

ēkas fasādes cokola 
siltināšana bēniņu un 
pagraba pārseguma 
siltināšana, jumta 
seguma nomaiņa un 
siltināšana, logu 
nomaiņa

2012.gads SIA Saimniecība 24

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā 
renovācija Rīgas ielā 20, Valmierā

ēkas fasādes cokola 
siltināšana bēniņu un 
pagraba pārseguma 
siltināšana, jumta 
seguma nomaiņa un 
siltināšana, logu 
nomaiņa

2012.gada oktobris - 
2013.gada augusts SIA SANART

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kārļa 
Baumaņa ielā 9, Valmierā energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

ēkas fasādes, cokola un 
bēniņu pārseguma 
siltināšana, jumta 
seguma nomaiņa

2014.gads DzĪKS "BAUMAŅA 9"



Valmieras Romas katoļu baznīcas Stacijas ielā 
20, Valmierā rekonstrukcija Vispārceltnieciskie darbi 2011.gads– 

2014.gada jūlijs

Valmieras Vissvētākās 
jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas 
Romas katoļu draudze

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas ielā 
9, Valmierā fasādes vienkāršota renovācija

Fasādes vienkāršota 
renovācija, jumta 
seguma nomaiņa, cokola
siltināšana, bēniņu un 
pagraba pārseguma 
siltināšana

2014.gada maijs – 
2014.gada 
septembris

Biedrība "Gaujas 
Nami"

“Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība ar 
ārējām komunikācijām Ozolu ielā 2a, 
Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku 
novadā”

Vispārceltnieciskie darbi 
– ēkas fasādes 
siltināšana, iekštelpu 
izbūve, apkārtnes 
labiekārtošana

2014.gada janvāris 
-2014.gada 
novembris

Burtnieku novada 
pašvaldība

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija, 
Viestura laukums 1, Valmiermuiža, Valmieras 
pagasts, Burtnieku novads

Fasādes, cokola, pagraba
pārseguma un bēniņu 
pārseguma siltināšana, 
logu un durvju nomaiņa, 
jumta seguma nomaiņa

2014.gada jūlijs- 
2014.gada 
novembris

Biedrība “Viesturi 1”

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai Rūjienas skolā, Skolas 
iela 24, Rūjiena, Rūjienas novads,

Fasādes un cokola daļas 
siltināšana , logu un 
durvju nomaiņa, telpu 
kosmētiskie 
remontdarbi,

2014.gada 
septembris 
-2015.gada janvāris

Rūjienas novada 
pašvaldība

Stacionāra ēkas fasādes un jumta vienkāršota 
renovācija, Slimnīcas iela 9, Cēsis

Fasādes un jumta 
siltināšana, jumta 
seguma nomaiņa, 
nesošo konstrukciju 
izbūve jumtā priekš 
saules kolektoriem, telpu
kosmētiskie remontdarbi

2014.gada augusts - 
2015.gada janvāris

SIA Cēsu klīnika



Sociālā aprūpes centra ”Lode” ēkas fasādes 
vienkāršota renovācija, ”Liepkalni”, Lodes 
pagasts, Rūjienas novads

Ēkas fasādes, cokola 
siltināšana, logu un 
durvju  nomaiņa,  telpu 
kosmētiskie remontdarbi

2015.gada jūnijs. – 
2015.gada augusts

Valsts Sociālās 
Aprūpes Centrs 
"VIDZEME"

Rūjienas novada kultūras un tūrisma centra 
ēkas fasādes vienkāršota renovācija, Upes iela
9, Rūjiena, Rūjienas novads

Fasādes un cokola daļas 
siltināšana, logu un 
durvju  nomaiņa, telpu 
kosmētiskie remontdarbi

2014.gada augusts - 
2015.gada janvāris

Rūjienas novada 
pašvaldība

"Cēsu klīnikas vestibila un lietvedes telpu 
vienkāršotā atjaunošana diagnostikas korpusā
1. stāvā" Slimnīcas iela 9, Cēsis

telpu vienkāršota 
atjaunošana

2015.gada jūnijs. – 
2015.gada augusts SIA Cēsu klīnika

Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 
42010090101002, 42010090101003, 
42010090101004, telpu vienkāršota 
atjaunošana, Leona Paegles iela 1, Cēsis

telpu vienkāršota 
atjaunošana

2015.gada jūnijs. – 
2015.gada augusts.

Cēsu novada 
pašvaldība

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
depo ēkas Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, 
būvniecība”

Ēkas jaunbūve – pamatu,
sienu izbūve, apdares 
darbi, jumta izbūve, 
iekšējo inženiertīklu - 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas, apkures, 
ventilācijas, 
elektroapgādes, 
telekomunikācijas, 
datortīklu , speciālo 
sakaru un TV sistēmas 
izbūves darbi, apsardzes 
signalizācijas, izziņošanas
sistēmas, ugunsdzēsības 
signalizācijas un 
videonovērošanas 

2016.gada marts-
2017.jūnijs

Nodrošinājuma valsts 
aģentūra



sistēmas izbūve, ārējo 
inženiertīklu – 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas, lietus 
kanalizācijas, 
elektroapgādes un ceļu 
un laukumu izbūve un 
teritorijas 
labiekārtošanas darbus.

9
Igors

Naumenko

Sert.Nr. 4-01135
- Elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu 
būvdarbu vadīšana

Vidzemes slimnīcas bērnu slimību nodaļas 
Jumaras ielā 195, Valmierā, pārbūve

Elektronisko sakaru 
sistēmu un vājstrāvu 
izbūves darbi

2017.gada jūlijs-
2017.gada 
decembris

SIA Vidzemes slimnīca

10 Igors
Daukste

Sert. Nr. 20-2490
- Ēku būvdarbu vadīšana 

un būvuzraudzība

Renovācijas darbi Rīgas 3.arodvidusskolā.
Dzirnavu iela 117,Rīga Ēkas renovācija

2011.gada augusts-
2012.gada augusts Rīgas 3.arodvidusskola

Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra 
’’Strēlnieki’’ energoefektivitātes 
paaugstināšana.

energoefektivitātes 
paaugstināšanas darbi

2012.gada maijs-
2012.gada 
decembris

Bauskas novada dome

Dzīvojamās mājas renovācijas darbi Raiņa iela
68,Pļaviņas.

Renovācijas darbu 
būvuzraudzība

2012.gada maijs-
2012.gada 
septembris

Biedrība Atvars 1

Lifta izbūve, vides pieejamības
nodrošināšana un kāpņu telpas renovācijas 
darbi A.Meirovica bulvāris 14,Rīga. 

 Lifta izbūve, telpu 
remontdarbi

2013.gada februāris-
2013.gada oktobris

VAS Valsts nekustamie
īpašumi

Dzīvojamās daudzīvokļu mājas fasādes 
vienkāršotā
Renovācija.
Gaismas iela 6/a, Gaismas iela 6/b, Gaismas 
iela 6.Ķekava.

Vienkāršotās renovācijas
būvuzraudzība.

2013.gada maijs-
2013.gada 
novembris

Biedrība Gaismas 6



Rīgas Stradiņa universitātes slimnīcas ēkas 
rekonstrukcija. Pilsoņu iela 13 (korpuss 
13),Rīga.

Ēkas rekonstrukcija, 
restaurācija.

2013.gada augusts-
2014.gada marts

Rīgas Stradiņa 
universitāte

Ēkas vēsturiskās fasādes  renovācija. 
Bruņinieku iela 10, Rīga.

Fasādes restaurācija, 
renovācija.

2014.gada jūnijs-
2014.gada augusts

Rīgas Īpašumu 
departaments

Stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz 
Krievu salas termināļiem būvniecība.

Dienesta tehniskās ēkas 
un būves. 2013.gada  augusts-

2014.gada marts AS Latvijas dzelzceļš

Valmieras cietuma ēkas Nr.031 pārbūve. Ēkas pārbūve
2016.gada februāris-
2016.gada 
decembris

Ieslodzījuma vietu 
pārvalde

Graudu un rapšu pirmapstrādes komplekss “ 
Virši” Būvniecības darbi

2017.gada februāris-
2017.gada 
septembris

SIA Agrofirma Lobe
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