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SIA „GRUNTERSS” darbības apraksts un pieredze 

2014.g. – 2022.g. 

- Objekts: „Ielas un ŪKT tīklu izbūve, Mārupē”. Sadzīves 

kanalizācijas un ūdensvada ārējo sadalošo tīklu izbūves darbi, no 

20.10.2021. līdz 20.12.2021.; 

- Objekts: „Ielas un ŪKT tīklu izbūve detālplānojumā, Mārupē”. 

Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ārējo sadalošo tīklu izbūves 

darbi un ielas izbūves darbi, no 25.01.2021. līdz 15.11.2021.; 

- Objekts: “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, 

PRIEDAINE-MAJORI. No 2021.g.  maija līdz 2021. g. Decembrim. 

Ģenerāluzņēmējs: SIA „RERE VIDE”; 

- Objekts: „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”, Stirnu ielā 

38B un 38C un 40, Rīgā. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbus, 

no 14.05.2019. līdz vēl turpinās. Ģenerāluzņēmējs: SIA „YIT LATVIJA”; 

- Objekts: “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, 

Majori – Vaivari 6. daļa – Asari. No 2020.g 19. maija līdz 2021. g. 

Jūlijam. Ģenerāluzņēmējs: SIA „RERE VIDE”; 

- Objekts: „Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un 

Majori”, Jūrmalā. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, no 

29.04.2020 līdz 11.11.2021. Ģenerāluzņēmējs: SIA „RERE VIDE”; 

- Objekts: „Loģistikas centrs”, Plieņciema ielā, Mārupē. Ārējo 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, no 17.10.2019. līdz 

14.05.2020. Ģenerāluzņēmējs: SIA „Mapri Būve”; 

- Objekts: „Ūdru ielā, Jūrmalā”. Ēkas demontāžas darbi, no 

24.10.2019. līdz 19.11.2019. Ģenerāluzņēmējs: SIA „BRUVERS PLUSS”; 

- Objekts: „ Ielas un ŪKT tīklu izbūve detālplānojuma Zeltiņu ielā, 

Mārupē”. Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada ārējo sadalošo tīklu 

izbūves darbi, no 25.07.2019. līdz 15.11.2019.; 

- Objekts: „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve”, 

Slokas ielā, Rīgā. Ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves 

darbi, no 29.04.2019. līdz 12.03.2020. Ģenerāluzņēmējs: SIA „Deprom 

LV”; 
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- Objekts: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones 

pilsētā”, Baldonē. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbus, no 

12.11.2019. līdz 20.02.2020. Ģenerāluzņēmējs: SIA „RERE VIDE”; 

- Objekts: „Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW 

uzstādīšana siltumcentrālē „Daugavgrīva”ˮ, Rīgā. Sagatavošanās un 

zemes darbi, labiekārtošana no 12.08.2019. līdz 26.05.2020. 

Ģenerāluzņēmējs: SIA „VELVE”; 

- Objekts: „Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar 

Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības 

centru” Mežrozīšu ielā, Rīgā. Sagatavošanās un zemes darbi, no 

04.06.2018. līdz 31.01.2019. Ģenerāluzņēmējs: SIA „VELVE”; 

- Objekts: „Noliktavas ēkas ar palīgtelpām jaunbūve”, Ventspils 

ielā, Rīgā. Sagatavošanās un zemes darbi, no 14.11.2018. līdz 

22.08.2019. Ģenerāluzņēmējs: SIA „SCW BALTIC”; 

- Objekts: „Dzīvojamā mājā”, Slokas ielā, Jūrmalā. Zemes darbi 

teritorijas robežās, Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā, 

Ūdensvada izbūve, Ārējās kanalizācijas tīkli, Ārējie gāzes vadu tīkli, 

Teritorijas attīrīšanas no būvgružiem, no 08.06.2018. līdz 25.04.2019. 

Ģenerāluzņēmējs: SIA „AJ Celtnieks”; 

- Objekts: „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā”, Stirnu ielā 

38A, Rīgā. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbus, no 

03.05.2018. līdz 10.06.2019. Ģenerāluzņēmējs: SIA „YIT LATVIJA”; 

- Objekts: Lietus kanalizācijas K21 izbūves darbi objektā - 

daudzfunkcionālajā centrā “Akropole”, adrese: Maskavas iela 257, 

Rīga, Latvija, un K2 izbūve un pārbūve Salaspils ielā, Rīgā. Projekta 

realizācija no 22.08.2018. līdz 08.03.2019. Ģenerāluzņēmējs: SIA 

"MERKS"; 

- Objekts: „Mežaparka Rezidences”, Kokneses prospektā, Rīgā. 

Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves darbus, no 06.03.2017. līdz 

24.08.2017. Ģenerāluzņēmējs: SIA „Selva Būve”; 

- SIA „Jūrmalas ūdens” (meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, 

tīrīšana un uzturēšana dažādos objektos Jūrmalā – Slokā, Kauguros, 

Asaros, Mellužos, Valteros, Majoros, Bulduros u.c.); 
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- Objekts: Pagalma seguma nomaiņa un ārējo elektrotīklu izbūve 

Latvijas Bankas ēkā K.Valdemāra ielā 2A, Rīgā, veica ŪKT izbūves 

darbus. Projekta realizācija no 21.08.2017. līdz 03.11.2017. 

Ģenerāluzņēmējs: SIA "INO"; 

- Objekts: „Siguldas Pils kompleksa ēku pārbūves un teritorijas 

labiekārtošanas Pils ielā 16, Siguldā” ietvaros veica ūdens un 

kanalizācijas tīklu paplašināšanas un izbūves darbus), no 04.04.2017. 

līdz 15.01.2018., Ģenerāluzņēmējs: SIA "MONUM";  

- Objekts: „Dubultu kultūras un izglītības centra Strēlnieku 

prospektā 30, Jūrmalā, ŪKT un SAT izbūve), no 27.12.2016. līdz 

29.11.2017., Ģenerāluzņēmējs SIA „RERE Meistari”; 

- Objekts: „Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības sistēmas 

attīstība”.  Liepu, Vīksnu, Skabāržu un Rudzu ielas, Jaunmārupe. No 

2016. gada 19. septembra līdz 2017. gada 20. martam; 

Ģenerāluzņēmējs: SIA „RERE VIDE”; 

- Objekts: „Dzīvojamās mājas atjaunošana (rekonstrukcija) un 

jaunbūve pēc adreses 20.līnija 2, Jūrmala, Latvija ŪKT izbūve.” No 

2016. gada 05.aprīļa līdz 2016. gada 10. jūnijam.; Ģenerāluzņēmējs SIA 

„SKONTO Būve”; 

- SIA „Jūrmalas ūdens” (meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, 

tīrīšana un uzturēšana dažādos objektos Jūrmalā – Slokā, Kauguros, 

Asaros, Mellužos, Valteros, Majoros, Bulduros u.c.); 

- Jūrmalas pilsētas dome (dažādi demontāžas darbi); 

- SIA „JAF” (bruģēšanas darbi Pērnes čipsu ražotnes jaunbūvei 

Salas pagastā); 

- SIA „Būveksperts” (bruģēšanas un labiekārtošanas darbi Rīgā, 

228.pirmsskolas izglītības iestādē); 

- RTU (bruģēšanas un labiekārtošanas darbi Ķīpsalā, katlu mājas 

rekonstrukcijā); 

- Jūrmalas attīstības projekti (teritorijas sakopšanas un 

labiekārtošanas darbi Jūrmalā, Līču ielā 3); 

- SIA „Talsu meliorators” (Vecslocenes tiltiņa rekonstrukcija, 

Jūrmalā - Bažciemā); 

- Jūrmalas pilsētas dome (demontāžas darbi objektos Ķemeros un 

Dubultos); 
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- SIA „Kalnozols un partneri” (demontāžas darbi viesnīcā „Rīga”); 

- SIA „IgoLat” (ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Mārupē, 

Rožu ielā); 

- SIA „IgoLat” (Ceļa izbūves darbi Mārupē, Rožu iela); 

- SIA „AZ Inter” (ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Jūrmalā, 

Valkas ielā); 

- „Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Kauguros un Slokā, 

Jūrmalā.) no 10.03.2014. līdz 26.11.2015., Ģenerāluzņēmējs: SIA "VELVE"; 

- Objekts: „Centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas 

izbūve Mārupes novadā - III. rajons” ( Kanalizācijas (K1), kanalizācijas 

spiedvada un KSS Kalēju ielā; Kanalizācijas (K1) Ziedoņu ielā; 

Kanalizācijas (K1), kanalizācijas spiedvada un KSS Baltlāču ielā 

izbūvi), no 28.10.2014. līdz 01.07.2015., Ģenerāluzņēmējs: SIA 

"MONUM"; 

- Objekts: „Grīziņkalna teritorijas ielu un ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija” (kanalizācijas un ūdensvada tīklu pārbūve), no 

08.12.2014. līdz 12.05.2015., Pasūtītājs SIA „ZTZ”; 

- Objekts: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

Asaru un Mellužu rajonos Jūrmalā” no 2015. gada 25. maija līdz 

30.11.2015., pasūtītājs SIA "MONUM"; 

- Objekts: „Ģertrūdes prospekta un Kalēju ielas grāvju uzturēšana 

līdz izvadam Lielupē, Jūrmalā” 2015. gada decembris, pasūtītājs SIA 

„TALSU MELIORATORS”. 

 


