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KOMPĀNIJA

Būvuzraugi LV dibināti 2010. gadā. Uzņēmuma 
pamatā ir pieredzējušu inženieru komanda ar 
visplašākajām zināšanām būvkontroles un audita 
jomā, celtniecības kvalitātes kontrolē, būvobjektu 
finanšu un tehniskajā monitoringā, kā arī kompleksā 
investīciju būvobjektu pārvaldē. Uzņēmums jau ir 
paspējis pierādīt savas spējas un kompetenci vairākos 
desmitos nozīmīgu objektu Latvijā, iegūstot arī 
daudzus profesionālos apbalvojumus.

PAKALPOJUMU CENAS
                 (EUR)
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PRIEKŠROCĪBAS

PLAŠS PAKALPOJUMU KLĀSTS
Mēs sniedzam objektu būvuzraudzības, ēku un būvju 
tehniskās apsekošanas, celtniecības procesa kontroles, 
būvniecības cenu ekspertīzes, audita un citus 
pakalpojumus. 

DARBS PASŪTĪTĀJA INTERESĒS
Mēs nodrošinām klientam labvēlīgu rezultātu katrā 
sadarbības posmā. Savā darbā mēs rūpīgi vadāmies pēc 
klienta rekomendācijām un rīkojamies viņa interesēs. 

NEVAINOJAMA KVALITĀTE
Mūsu klienti augstu novērtē Būvuzraugi LV komandas 
būvinženieru zināšanas, augsto kvalifikācijas līmeni un 
bagātīgo pieredzi

PĀRSKATĀMA CENU POLITIKA
Mūsu cenu politika ir skaidra un caurspīdīga, un mūsu 
klienti vienmēr saprot, par ko viņi maksā. Mūsu 
pasūtītāji īpaši novērtē optimālo pakalpojumu cenas 
un kvalitātes attiecību

ATBILDĪBAS LĪMENIS
Mēs apzināmies sava darba nozīmi un tiecamies 
vienmēr attaisnot mūsu klientu uzticību. Būvuzraugi 
LV civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta par 1 000 000 
eiro

MŪSDIENĪGA TEHNIKA KONTROLEI UN 
MĒRĪJUMIEM
Savā ikdienas darbā mūsu speciālisti izmanto 
modernākās mērierīces, kas ļauj mums nodrošināt 
precīzas laboratoriskās pārbaudes turpat būvlaukumā
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PAKALPOJUMI

Mēs vadām, kontrolējam un konsultējam. Sadarbības 
pirmajā posmā mūsu speciālisti saskaņo ar klientu 
nepieciešamo pakalpojumu apjomu un darbu plānu. To 
mēs veidojam individuāli, saskaņā ar katra klienta 
vajadzībām. Būvniecības projektam ir četri posmi, un 
katrā no tiem ir vairāki obligāti veicamie pasākumi. 
Mēs esam gatavi pieslēgties darbam jebkurā no šiem 
posmiem.

Būvuzraugi LV piedāvā plašu konsultāciju pakalpojumu 
klāstu. Lai panāktu maksimāli efektīvu rezultātu, mēs 
kopā ar klientu formulējam uzdevumus un tālākajā 
darbā rūpīgi sekojam iezīmētajiem mērķiem. 

• PIRMSPORJEKTA POSMS UN PROJEKTĒŠANAS 
• DARBU PĀRRAUDZĪBA
• CELTNIECĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA
• CELTNIECĪBAS PROCESA KVALITĀTES
• KONTROLE
• KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMI

OBJEKTU CENAS
                (EUR)
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KLIENTI

Mūsu klienti ir vidēja un liela apgrozījuma Latvijas 
uzņēmumi un starptautiskās kompānijas, sporta un 
medicīnas pakalpojumu nozares spēlētāji, kā arī 
pašvaldības. Daudznozaru zināšanas, mūsdienīgāko 
tehnoloģiju izmantošana, kā arī regulāra atskaitīšanās 
par darba rezultātiem – tie ir mūsu uzņēmuma 
darbības principi, kas ļauj nodrošināt augstu 
apkalpošanas līmeni katram klientam.

Jau vairāk nekā 100 klienti īstenojuši kopā ar mums 
sarežģītākos un atbildīgākos projektus. Mēs 
lepojamies ar savu pastāvīgo klientu uzticību un mūsu 
kopīgo izaugsmi. Te ir daži no viņiem.
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KOMANDA

Būvuzraugi LV ir 15 būvinženieru apvienība. Mūsu 
komanda pārstāv visas nozīmīgākās celtniecības 
nozares, un uzņēmuma speciālistu kopējā pieredze ir 
120 darba gadi. Mūsu daudzveidīgās zināšanas ļauj 
mums operatīvi reaģēt uz mūsu klientu uzdevumiem 
un vienmēr sasniegt labākos rezultātus.

Mēs novērtējam katra inženiera ieguldījumu, tāpēc 
īpašu uzmanību pievēršam savu darbinieku 
kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī radām 
labvēlīgus apstākļus viņu profesionālajai izaugsmei.

DARBIŅIEKU SKAITS
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SPĪĶERU KVARTĀLS UN 
DAUGAVAS KRASTMALA

2012 — 2013

Kvartāla starp Maskavas ielu, Krasta ielu, Turgeņeva 
ielu un Daugavas upes krastmalas daļas no Dzelzceļa 
tilta līdz Salu tiltam teritorijas revitalizācija
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SALASPILS 
SPORTA HALLE

2012 — 2013

Sporta halles un teritorijas labiekārtošana Smilšu 
ielā 1, Salaspils 
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SĀKUMSKOLĀ MUIŽIŅA

2011 — 2012

Pirmsskolas izglītības iestādes un administratīvas ēkas 
rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana „Tīnužu 
sākumskolā””/„Muižiņa”, Tīnūži.
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LIEPĀJAS REĢIONĀLAS 
SLIMNĪCAS

2013 — 2014

Liepājas reģionālas slimnīcas rekonstrukcija 2,3,4 
kārta, Slimnīcas iela 25, Liepāja.
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STARPTAUTISKĀS 
LIDOSTAS RĪGA

2013 — 2014

Starptautiskās lidostas RĪGA infrastruktūras attīstība, 
Marūpe.
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KONTAKTI

SIA "Būvuzraugi LV"

Reģ. Nr. 40103310974

Jur.adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046
Biroja adrese: K. Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV-1029
Tālr. +371 29663655
Fakss +371 67813680
info@buvuzraugi.lv

Finanšu rekvizīti:
AS Nordea Bank Finland Plc.
LV50NDEA0000082817185 


