
 

Rīgā, 2019.gada 11.jūnijā  

 

 

ATSAUKSME PAR VEIKTAJIEM BŪVDARBIEM 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Balozi Invest”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203070587, 

turpmāk – Pasūtītājs, 2017.gada 16.augustā noslēdza Līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„PRO DEV”, reģistrācijas Nr.40003776456, turpmāk – Uzņēmējs, saskaņā ar kuru tā no 2017.gada 

16.augusta līdz 2018.gada 27.augustam veica daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšanas 

darbus un būvdarbus objektā Skolas 10, Skolas 16, Skolas 10A, Skolas 16A (no 2018.gada - 

Mežparka iela 1 un 3), Baložos, Ķekavas novadā. 

Projekta ietvaros Uzņēmējs veica divu iekonservētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fasāžu 

atjaunošanas darbus, kāpņutelpu stikloto konstrukciju remontu un jaunu uzstādīšanu, iekšējos apdares 

darbus, t.sk. ģipškartona izbūves darbus, špaktelēšanas un krāsošanas darbus, flīzēšanas darbus, grīdu 

izlīdzināšanas un ieklāšanas darbus, kāpņutelpas kāpņu un grīdu apdares darbus. Tāpat Uzņēmējs veica 

arī pagraba grīdas betonēšanas darbus, iekšējos inženiertīklu izbūves darbus, t.sk. EL, AVK un UK 

sistēmu pārbaudi, remontu un izbūvi, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus. 

Adrese 
Mežparka iela 1, Baloži, 

Ķekavas nov., LV-2112 

Mežparka iela 3, Baloži, 

Ķekavas nov., LV-2112 

Nosaukums 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja 

  Būves grupa 2. grupa 2. grupa 

Apbūves laukums (m2) 1063.7 791.2 

Kopējā platība (m2) 4709.0 3729.3 

Augstums (m) 15.48 15.48 

Stāvu skaits, kuros veikti būvdarbi 6 6 

 Platība, kurā veikti būvdarbi (m2) 4709 3729,3 

Būvtilpums, kurā veikti būvdarbi 

(m3) 
16345 11981 

Dzīvokļu skaits divu un vairāku 

dzīvokļu jaunuzbūvētajās mājās 
50 40 

Bruģētas brauktuves platība (m2) 1130 912 

Bruģētu ietvju platība (m2) 220 73,6 

 

Kopējā līgumcena EUR 2 165 737.65 (divi miljoni viens simts sešdesmit pieci tūkstoši septiņi 

simti trīsdesmit septiņi euro, 65 centi) bez PVN. 

Ar  SIA „PRO DEV” veiktajiem darbiem objektā Mežparka ielā 1  un  Mežparka ielā 3 esam 

apmierināti, jo darbi tika veikti rūpīgi un kvalitatīvi, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 



aktiem, ievērojot pušu atrunātos termiņus, izmantojot piemērotākos materiālus un uzklausot Pasūtītāja 

vēlmes.  

Sadarbību ar SIA „PRO DEV” vērtējam pozitīvi un SIA „PRO DEV” rekomendējam kā 

uzticamu sadarbības partneri līdzīgu darbu veikšanā. 

Pozitīvi vērtējam arī atbildīgā būvdarbu vadītāja (sertifikāta Nr. 4-04669)/darba drošības 

speciālista (apliecību Nr. 019728 un Nr. 123775) Andreja Kalniņa pieredzi, zināšanas un prasmes, 

realizējot augstāk norādītos darbus. 

Kontaktpersona: valdes loceklis Ulo Adamson, e-pasts: ulo@estera.lv, tālr. +372 513 9424.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 


