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RERE GRUPA valdes priekšsēdētāja uzruna

Godātie lasītāji!

Aizvadītais 2016. gads gan nozarē, gan RERE GRUPAs 

uzņēmumiem bijis dažādiem notikumiem piesātināts, 

tomēr, neraugoties uz to, mēs esam sasnieguši izvirzītos 

augstos mērķus. 

Neapgūtie Eiropas Savienības fondi un jaunu investīciju 

trūkums Latvijā kavēja arī mūsu, RERE GRUPAs, straujāku 

attīstību. Tomēr par spīti rekordzemiem būvniecības 

nozares rādītājiem, 2016. gads uzņēmumam kopumā bija 

samērā stabils. Iepriekšējā gadā uzņēmumi turpināja un 

uzsāka kopumā vairākus desmitus nozīmīgus dažāda 

mēroga projektus. Personīgi un visas mūsu komandas 

vārdā vēlos pateikties jums, klientiem un sadarbības 

parnteriem par mums izrādīto uzticību un esmu 

pārliecināts, ka turpinot konstruktīvu un uz rezultātu 

orientētu sadarbību mēs visi būsim ieguvēji. 

*** 

Lai arī 2016. gadā daudz ko paveicām un sasniedzām, 

esam tikai ceļa sākumā, lai sakārtotu sevi un nozari, kurā 

darbojamies. 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem mums pašiem bija 

uzsāktā pārmaiņu programma, kuras laikā iedzīvinājām 

jaunu grupas pārvaldības modeli. RERE GRUPAi ir 

potenciāls attīstīt efektīvu sinerģiju starp grupas 

uzņēmumiem. Esmu pārliecināts, ka mūsu centieni padarīt 

uzņēmumu elastīgāku un mazāk jutīgu pret nozares 

svārstībām nesīs augļus arī šajā gadā, kad turpināsim 

īstenot 2016. gadā uzsāktos ievērojamos projektus visā 

Latvijā.

Mēs turpināsim īstenot stratēģiju, kas vērsta uz jaunu un 

apjomīgu būvniecības projektu veiksmīgu īstenošanu. 

Mērķtiecīgi attīstoties, mūsu pieredzējušo profesionāļu 

komandai esam piepulcinājuši jaunus kolēģus un 

nodrošinājuši nepieciešamās kompetences. Virzība uz 

izcilību projektu vadībā un ilgtspējīgi biznesa attīstības 

principi būs svarīgākie faktori, kas veicinās mūsu 

Guntis Āboltiņš-Āboliņš
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panākumus, paverot jaunas iespējas izaugsmei un īpaši RERE GRUPA rentabilitātes palielināšanai.

Praktiski tas aizvien liek pievērst pastiprinātu uzmanību efektīvām projektu komandām un darbu 

plānošanai. Mūsu mērķis ir ikvienu darbu paveikt bez kavēšanās un sagaidāmajā kvalitātē uzreiz. 

Turpināsim ieguldījumus kvalitātes un drošības standartu uzlabošanā.

2017. gadā strādāsim ar dažāda mēroga būvniecības, rekonstrukcijas, restaurācijas un infrastruktūras 

uzlabošanas projektiem visā Latvijā. Vairāki projekti ir Design&Build jeb Projektēt un būvēt, kas 

nozīmē vēl ciešāku sadarbību ar pasūtītāju, lai kopīgiem spēkiem rastu piemērotāko risinājumu un 

laikus konstatētu projekta iespējamās pilnveidojamās nianses.

***

Mūsu ambīcijas ir kļūt par nozares līderiem, nodrošinot ciešu saikni starp biznesa stratēģiju, mūsu 

zīmolu un ikdienas darbu būvobjektā, kurā kvalitāte ir gan procesos, gan rezultātā. Bez jebkādām 

atkāpēm gan mums pašiem, gan sadarbības partneriem. 

Drošība ir mūsu augstākā prioritāte. Tā ir droša darba vide darbiniekiem un mūsu pakalpojuma garantija. 

Mēs strādājam, lai to pierādītu ar darbiem. Esam izveidojuši Kvalitātes nodaļu, kuras speciālisti ikdienā 

nodrošina integrētās vadības sistēmas un darba aizsardzības principu ievērošanu, kā arī būvdarbu 

kvalitātes kontroli, kas ir būtiska veiksmīgai uzņēmuma darbībai.

Arī turpmāk mēs neatkāpsimies no savas apņemšanās, vēl vairāk pastiprināsim savus centienus 

drošības jomā, arvien plašāk iesaistot mūsu piegādātājus, partnerus un arī pasūtītājus, izmantojot 

mūsu principus un uzraudzības labo praksi.

***

RERE GRUPA ir prasīga gan pret sevi un saviem darbiniekiem, gan sadarbības partneriem. Esam 

ielikuši spēcīgus pamatus tālākai izaugsmei, neraugoties uz to, ka būvniecības nozare Latvijā joprojām 

ir vāja. Mēs spējām pielāgoties un ar lielu enerģiju un entuziasmu esam noslēguši rekordlielu skaitu 

jaunu līgumu. Tas ir apstiprinājums, ka mēs ejam pareizajā virzienā ar pareizajiem resursiem un pieredzi.

Es vēlos izmantot šo iespēju, lai izceltu un pateiktos visiem mūsu darbiniekiem par viņu smago un 

profesionālo darbu. 

Jau zināms, ka šogad tiks īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kas mūsu darba ikdienu noteikti padarīs vēl 

aizraujošāku, veicinot sasniegt mērķi — kļūt par vienu no vadošajiem, drošākajiem un uzticamākajiem 

būvniecības uzņēmumiem Latvijā!

Guntis Āboltiņš-Āboliņš
AS RERE GRUPA valdes priekšsēdētājs
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RERE GRUPA uzņēmumu apgrozījums

2016
2014 - 2015

23 200 000 EUR8 137 041 EUR
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RERE GRUPA kvalitātes standarts

Pauls Ragainis
Kvalitātes nodaļas vadītājs

“Mūsu mērķis ir pierādīt ar darbiem,
ka esam drošākā būvniecības kompānija Latvijā!”

Mainoties situācijai nozarē, mēs attīstām savas kvalitātes prasības visām 

projekta īstenošanas fāzēm. Augstās prasības nosaka gan likumdošana, 

gan līgumu nosacījumi, kā arī mūsu pašu RERE GRUPAs uzņēmuma 

prasības.

Uzņēmumā esam izveidojuši Kvalitātes nodaļu, kuras pamata un galvenais 

uzdevums ir attīstīt un nodrošināt būvdarbu kvalitāti un darba aizsardzību, 

kā arī integrētās vadības sistēmas īstenošanu ikdienas darbībā.

Kvalitātes nodaļas speciālisti cieši sadarbojas ar citiem struktūrvienību 

vadītājiem, Personāldaļu un Ražošanas nodaļu jau pirms būvdarbu 

uzsākšanas un turpmāk visā projektu būvniecības laikā. Nepieciešamās 

konsultācijas un apmācības tiek plānotas ne tikai mūsu darbiniekiem, bet 

arī projektos iesaistītajiem partneriem.
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Kvalitātes kontrole būvdarbos

• Kontrole/Asistence: nesošo konstrukciju būvdarbu pārbaude izbūves laikā, kā arī nesošajās 

konstrukcijās izmantoto materiālu atbilstības novērtēšana. Lielākais uzsvars — uz projekta komandu 

darbinieku konsultācijām

• Komunikācija: cieša sadarbība ar projektā iesaistītajām pusēm (apakšuzņēmējiem, būvuzraudzību, 

konstrukciju ražotājiem, materiālu piegādātājiem, Būvniecības valsts kontroles biroju, Patērētāju 

tiesību aizsardzības centru, projekta autoriem u.c.) par būvkonstrukciju izbūves kvalitāti un citiem 

būtiskiem jautājumiem

• Kompetences tīkls: konsultācijas, apmācības projekta komandām, sadarbības partneriem

Rītdiena ir šodienas nākotne

Samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi un izvirzot augstus ētikas un drošības 
standartus, RERE GRUPA rūpējas, lai darbībā radītās vērtības nekaitē un ir drošas 
sabiedrībai un videi.

RERE GRUPA iestājas par ilgtspējīgas būvniecības attīstību Latvijā. Esam par to, 
lai projektos tiktu īstenota ekonomiska, sabiedrībai un videi draudzīga būvprakse. 
2016. gadā RERE GRUPAs Inženieris ieguva BREEAM* sertifikātu. Līdz ar to RERE 
GRUPA ir pirmais BREEAM sertificētais būvniecības uzņēmums Latvijā.

*BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) ir pasaulē visbiežāk lietotā 
metode, ar kuru tiek vērtētas un sertificētas ilgtspējīgi uzbūvētas ēkas.
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RERE GRUPA uzņēmumi

Būvniecības ģenerāluzņēmējs — 

pilna cikla būvniecība, rekonstrukcija, 

restaurācija, Design&Build projektu 

īstenošana, projektu vadība, 

būvniecības konsultācijas 

Infrastruktūras un vides projektu 

īstenošana — ielu, autoceļu, 

ūdenssaimniecības darbi

Restaurācijas, amatniecības, apdares 

darbi, galdniecības izstrādājumu 

restaurācija, izgatavošana
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Valdis Koks
RERE BŪVE valdes priekšsēdētājs

Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura 

grāds būvniecībā (inženiera kvalifikācija)

Lielākie projekti, ko līdz šim vadījis:

• Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 

slimnīca

• Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

• Latvijas Nacionālā bibliotēka

• LMT administratīvā ēka

• Tirdzniecības centrs Domina shopping

• Ģimenes atpūtas centrs Go planet

• Būvniecības ģenerāluzņēmējs

• Pilna cikla būvniecība 

• Rekonstrukcija

• Restaurācija

• Design&Build projektu īstenošana

• Projektu vadība

• Būvniecības konsultācijas 
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RERE BŪVE objekti 2016

Rīgas 1. slimnīca

DSV Loģistikas centrs (Design&Build projekts)

Siguldas pils

Muzeja krātuvju komplekss Pulka ielā, Rīgā

Jaunolaines sākumskolas sporta zāle

Stacionāra Gaiļezers ambulatorā daļa

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta depo ēka Apē

Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas A korpuss

Kultūras un izglītības centrs Dubultos, Jūrmalā
Lindström Prodem 
tekstilizstrādājumu ražotne Tukumā
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Vjačeslavs Voropajevs
RERE VIDE valdes priekšsēdētājs

Rīgas Tehniskās universitātes maģistra 

grāds siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju 

inženierzinātnēs, kā arī vides zinātnē. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures 

ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu

inženieris

Lielākie projekti, ko līdz šim vadījis:

• Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības 

projekts Mellužos-Valteros, kā arī 

Jūrmalas ūdens sagatavošanas stacijas 

izbūve

• Biroju kompleksa Business Garden 

Latvija un Mārupe Urban Village 

infrastruktūras izbūve

• Infrastruktūras un vides projektu īstenošana

• ielu

• autoceļu

• ūdenssaimniecības darbi
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RERE VIDE objekti 2016

Rīgas 1. slimnīca Muzeja krātuvju komplekss Pulka ielā, Rīgā

DSV Loģistikas centrs (Design&Build projekts)

Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības 
sistēmas attīstība, 1. kārta

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Mellužos–Asaros

Lietus kanalizācijas kolektora izbūve 
Atpūtas un Liepājas ielā, Rīgā

Ķekavas sākumskolas 3. kārtas 
būvniecības infrastruktūras darbi

Caurtekas pārbūve Lielās ielas 
un Asteru ielas krustojumā

Cēsu pilsētas stadiona
1. kārtas pārbūves darbi

Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkā

• Lapiņu dambja (posms no Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu ielai) pārbūve
• Ganību un Rūpniecības ielas pārbūve Alūksnē
• Ugunsdzēsības ūdensvada izbūve Ventspilī
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Ervīns Koncevičs
RERE MEISTARI valdes loceklis

Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura 

grāds (būvinženiera kvalifikācija)

Lielākie projekti, ko līdz šim vadījis:

• Mazā Ģilde, Francijas kultūras centrs 

restaurācija

• Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) 

zāles rekonstrukcija un restaurācija

• Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 

centrs Rēzeknē Zeimuļs

• Viesnīca Reval hotel Latvija I, II kārtas 

rekonstrukcija

• Tirdzniecības centru Mols, Azur 
būvniecība

• Būvniecības, restaurācijas un 

rekonstrukcijas darbi

• Amatniecības un apdares darbi

• Projektu vadība

• Galdniecības izstrādājumu restaurācija 

un izgatavošana
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Normunds Kotāns
RERE MEISTARI valdes loceklis, 
galdniecības vadītājs

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

inženierzinātņu maģistra grāds, Latvijas 

Universitātes profesionālā izglītība – amatu 

mācības un kultūras vēstures skolotāja 

kvalifikācija.

Latvijas Amatniecības kamera – galdnieka 

amata zellis, Passive House Institute – 

sertificēts pasīvo ēku amatnieks. Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – 

restaurators speciālists, interjera iekārtas

priekšmetu restaurācijas specialitāte

Lielākie galdniecības darbu projekti, 
ko līdz šim vadījis:

• Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

• Rīgas pils

• Mākslas muzejs Rīgas birža

• Doma baznīca

• Latvijas Universitātes bibliotēka

• Cēsu jaunā pils

• Galdniecības pakalpojumi

• Galdniecības un būvgaldniecības 

izstrādājumu izgatavošana un 

restaurācija

• Interjera priekšmetu izgatavošana 

un restaurācija
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RERE MEISTARI objekti 2016

• Lifta izbūves darbi Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā Mazās Ģildes ēkā Amatu ielā 3
• Daudzfunkcionālais komplekss Z-TOWERS (apdares darbi)

Rīgas 1. slimnīca

Caparol biroju iekštelpu atjaunošana

Ēkas pārplānošana un piebūves izveide 
Jēkaba ielā 6/8, Rīgā

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja dienvidu gala 
sienas zelmiņa atjaunošana, astrolābijas restaurācija

LR Kultūras ministrijas Dokumentu 
pārvaldības nodaļas interjera atjaunošana

Klaušinieku mājas restaurācija, atjaunošana un 
teritorijas labiekārtošana Turaidas muzejrezervātā Ogres 1. vidusskolas atjaunošana

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un 
restaurācija Alberta ielā 5, Rīgā

Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas 
draudzes zāles griestu un 2. stāva sienu 
apdares restaurācija

Kuldīgas mūzikas skola
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Vairāk nekā uzņēmums

AKTĪVI BIEDRI

Latvijas Restauratoru 
biedrība

Latvijas Amatniecības
kamera

SIRDSLIETAS

• SEB MTB

• Lattelecom

• Ekspertu diskusiju cikls par 

 un 

pakalpojumu un pieredzi
•  

• Projektu 
diena un prakse.lv

-
Knauf Junior Trophy 

Latvija

NOZARE

 2016

Dienas Bizness 

 

ekonomiku 
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Vairāk nekā uzņēmums

2016. gada izcilnieki:
•  Gada projektu vadītājs JEVGĒŅIJS ŅESTEROVIČS
•  Gada darbu vadītājs RAITIS NIKOLAJEVS
•  Gada darbu vadītāja palīgs VILIS SUDMALIS
•  Gada tāmētājs VLADIMIRS ZUJEVS
•  Gada biroja darbinieks IEVA LĒĢERE
•  Gada perspektīva TOMS MUZIKANTS

RERE GRUPAs darbības pamatvērtības ir profesionalitāte, drošība un sadarbība. Mūsu komandas 

dažādība ataino mūsu attieksmi, atvērtību un spēju saskatīt atšķirīgus risinājumus un perspektīvas, 

radot pievienoto vērtību. Uzņēmumos nodarbinām un piesaistām labākos nozares speciālistus. Mēs 

atbalstām RERE GRUPAs komandas izaugsmi, nodrošinot ar veselīgu un dinamisku darba vidi, kurā 

darbinieki un viņu darbs tiek pienācīgi novērtēts.

Kā ierasts, katru gadu godinām labākos no labākajiem kolēģiem.



www.reregrupa.lv

reregrupa


