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Būvniecības kompāniju NEMAN 2014. gada martā ir dibinājusi profesionāļu gru-
pa ar 40 gadu pieredzi urbšanas darbos. Sarežģītu inženieruzdevumu izpildei 
kompānijā ir pieejami kvalificēti darbinieki, mūsdienīgas urbšanas iekārtas un 
aprīkojums, kā arī rūpnieciskā bāze.

Veicamo darbu veidu sarakstā atrodas visu veidu urbto injekcijas pāļu ierīkoša-
na, skrūvpāļu ierīkošana, pamatu stiprināšana ēku rekonstrukcijas laikā, grunts 
cementācija, jebkura sarežģītības līmeņa inženierģeoloģiskā izpēte.

Kompānijas NEMAN speciālisti ir gatavi Jums palīdzēt rast vispiemērotāko 
tehnisko risinājumu sarežģītu inženieruzdevumu risināšanai un realizēt augstas 
kvalitātes projektus saskaņotos darbu veikšanas termiņos.

Par mūms



Kompānijas NEMAN speciālisti ir gatavi Jums palīdzēt rast vispiemērotāko 
tehnisko risinājumu sarežģītu inženieruzdevumu risināšanai un realizēt augstas 
kvalitātes projektus saskaņotos darbu veikšanas termiņos.

Vēršoties pie mums, jūs garantēti saņemsiet augstu kvalitāti un uzticamu gala 
rezultātu, visu pieteikto darbu ātrus izpildes termiņus un ļoti demokrātiskas 
cenas.

Kādēļ mēs?

PAR MŪMS
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VIKTORS VOLKOVS
Ģeologs / Ģeoloģiskās izpētes darbu vadītājs

ANTONS NEMIRO
Valdes loceklis

Komanda

PAR MŪMS

DMITRIJS NIKEROVS
Galvenais urbšanas operators / Urbšanas darbu vadītājs
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Būvniecības praksē šī tehnoloģija ir lieliski sevi pierādījusi. Izmantojot 
minētā tipa pāļus, var maksimāli minimizēt sitienu, vibrāciju un citu fizisku faktoru 
negatīvu ietekmi uz jau uzceltām ēkām.

Būvniecības praksē šī tehnoloģija ir lieliski sevi pierādījusi. Izmantojot 
minētā tipa pāļus, var maksimāli minimizēt sitienu, vibrāciju un citu fizisku faktoru 
negatīvu ietekmi uz jau uzceltām ēkām. Būvniecības praksē šī tehnoloģija ir lieliski 
sevi pierādījusi. Izmantojot minētā tipa pāļus, var maksimāli minimizēt sitienu, 
vibrāciju un citu fizisku faktoru negatīvu ietekmi uz jau uzceltām ēkām.

Starp būtiskām urbjinjekcijas pāļu īpašībām obligāti jāmin sekojoši 
momenti:

• Pāļu ierīkošana ar beztrieciena metodi;
• Zemi trokšņa rādītāji darba procesā;
• Nelieli izejošo urbšanas drumslu apjomi;
• Iespēja ierīkot balstus blakus jau uzceltām ēkām, neradot nobrukuma 

draudus;
• Iespēja veikt pāļu stiegrojumu pēc cementa javas iesūknēšanas;
• Augsti nepieciešamo būvdarbu izpildes un realizācijas ātruma rādītāji;
• Nepārtraukta objektīvā kontrole pār urbšanas un cementēšanas 

procesiem. 

Urbjinjekcijas pāļu ierīkošanas process ietver sevī sekojošas darbības:

• Urbuma izveide zem māla duļķa.
• Cementa javas iesūknēšana urbumā (cementa java – ar norādī-

to udens un cementa attiecību).
• Izspiestā māla duļķa savākšana atkārtotai izmantošanai.
• Stiegrojuma ielikšana urbuma iekšienē.
• Cementa javas blīvēšana ar pārspiediena nopresēšanas metodi.
• Uzgalvja izveide. 

Mēs veicam:

• Vertikālu urbjinjekcijas pāļu ierīkošanu (diametrs 150-450 mm);
• Slīpu urbjinjekcijas pāļu ierīkošanu (slīpuma leņķis līdz 45о). 

Urbjinjekcijas pāļi 

PAKALPOJUMI
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Šobrīd Latvijā ir ļoti pieprasīti skrūvpāļi, jo tos var uzstādīt jebkuros 
ģeoloģiskos apstākļos, ieskaitot nestabilas un sarežģītas gruntis. Lielu lomu šeit 
spēlē arī ekonomiskie apsvērumi, bet konkrētāk  cena   kā uz pašiem pāļiem, tā 
arī uz to montāžu. 

Mēs varam profesionāli veikt drošu, ilgtspējīgu skrūvpāļu pamatu 
izbūvi jūsu topošai mājai. Pirms darbu sākuma pasūtītāji saņem kvalificētu 
konsultāciju par visiem tehniskā rakstura jautājumiem. Mēs izveidosim 
Jums drošus skrūvpāļu pamatus. Mūsu pieredze ir garantija tam, ka kvali-
tatīvu mājas pamatu izbūve tiks veikta ātri un droši.

Skrūvpāļu pamatu montāža un tās izmaksas.
Pēc iepazīšanās ar mūsu piedāvājumu klāstu, jūs varēsiet pārliecināties, ka 

skrūvpāļu pamatu cena ir maksimāli pieejama un izdevīga.
Mēs garantējam operatīvu pamatu izbūvi. Pašu skrūvpāļu ražošana tiek 

veikta, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Tas ļauj nodrošināt pamatu balsta 
laukuma montāžu divu-trīs dienu laikā.

Mēs veiksim montāžas darbus uz jebkuras sarežģītības gruntīm par 
minimālām cenām. Esam spējīgi nodrošināt šādus rādītājus pateicoties mod-
ernizācijai un pieredzējušu montētāju piesaistei. Jebkuru pamatņu izbūvi veic 
speciālisti, kuri savā darbā izmanto mūsdienīgu hidraulisko aprīkojumu.

Pirms sākt skrūvpāļu pamatu uzstādīšanu, rūpīgi jāizvēlas godprātīgs dar-
bu veicējs. Izvēloties NEMAN, jūs izdarāt pareizo izvēli.

Būvniecībai uz skrūvpāļu pamata ir virkne neapstrīdamu priekšrocību:

• Montāžas vienkāršība un pieejama celtniecības darbu cena.
• Universālums.
• Telpas ekonomija.
• Skrūvpāļu pamatu īpašība ir tāda, ka šādi pamatojumi var 

noslogot praktiski uzreiz pēc ieskrūvēšanas. 

Skrūvpāļu pamatu montāža ietver sevī:

• Skrūvpāļu pamatu aprēķins;
• Tāmju sastādīšana;
• Turpmāko celtniecības darbu nodrošināšana.
• 

Kā tiek veikta skrūvpāļu uzstādīšana un pamatu montāža

• Priekšdarbi. 
• Pāļu uzstādīšana.
• Betonēšana.
• Satvarojums.
• Pretkorozijas aizsardzība.

Skrūvpāļi

PAKALPOJUMI
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Mikropāļi
Stiegrošana ar mikropāļu palīdzību.

Tā ir viena no visprogresīvākajām un ekonomiski efektīvākajām pamatu 
stiprināšanas tehnoloģijām blīvas apbūves zonās.

Mikropāļi ir vietas pāļu paveids, to atšķirīgā iezīme ir nelielais diametrs 
(līdz 400 mm), kas ļauj uzstādīt pāļu elementus pat vispārblīvētākajās vietās. 
Mikropāļu izmantošana ļauj izvairīties no galvenās problēmas, veicot ēku un būv-
ju remontu pilsētas robežās, – jau esošo sienu un pamatu bojāšanas urbšanas 
procesā.

Mikropāļu galvenās priekšrocības.
Neskatoties uz nelielo diametru, mikropāļiem piemīt nestspēja, kas prak-

tiski nepiekāpjas lielāka mēroga pildelementu analogam rādītājam. Pāļa izveides 
procesā cementa java zem spiediena tiek iesūknēta urbumā, kā rezultātā java 
daļēji izplatās pa dabīgajām plaisām iezī apkārt urbumam. 

Gluži tāpat kā standarta vietas urbpāļi, mikropāļi ļauj atslogot ēkas pa-
matus, daļēji vai pilnībā pārnesot slodzi uz zemāk gulošajiem grunts slāņiem. 
Statņpāļi pārnes slodzi uz zemāk esošo grunts slāni un ļauj sasniegt maksimāli 
augstu pamatnes nestspēju.

Visizplatītākais un ekonomiski efektīvākais aprīkojums mikropāļu urbumu 
urbšanai – mazgabarīta urbšanas iekārta, kas ir piemērota darbam pagrabos un 
cokolstāvos. Pateicoties saviem izmēriem, šāda iekārta spēj ieiet šaurās ailās un 
pārvietoties starp cieši līdzās esošu ēku sienām. 

Ar režģogu apvienotu mikropāļu uzstādīšanas varianti.
Viena no vispopulārākajām tendencēm ir veidot mikropāļus ar serdeni no 

dobas tērauda caurules. Tērauda elements vienlaicīgi ir gan stiegrojuma karkass, 
gan urbšanas caurule, kas tiek ievadīta urbumā urbšanas ierīces sastāvā. 

Kādos gadījumos tiek izmantoti mikropāļi?
• Senatnīgu un mūsdienu būvju rekonstrukcija, kur pamata pēda 

nes ievērojamu slodzi
• Pamatu nestspējas palielināšana, piebūvējot ēku augšējos 

stāvus 
• Papildu pazemes stāvu izveide jau esošās būvēs
• Remontdarbi ēku un būvju ar nepareizu nosēdi atjaunošanai, 

ko ir izraisījusi grunts deformācija, nolietojums vai bojājumi
• Viaduktu, tiltu, elektrostaciju, elektropārvades līniju mastu un 

citu objektu balstu būvniecība.
Mikropāļu īpatnības salīdzinājumā ar standarta vietas pāļiem

• Diametrs. Mikropāļu standarta izmērs ir no 150 līdz 350 mm,
• Lokanība. Mikropāļu lokanības rādītājs ir 60-120 vienības,
• Materiāls. Pamatā mikropāļu ķermeņa veidošanai tiek izmanto-

tas cementa suspensijas.
• Aprīkojums mikropāļu uzstādīšanai

PAKALPOJUMI
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Augsne laika gaitā var mainīt savu struktūru, īpaši gruntsūdeņu un lietus 
ūdens ietekmē. Parādās steidzama nepieciešamība nostiprināt, kas ir īpaši aktuāli.

Firma NEMAN sniedz grunts stiprināšanas pakalpojumus uzņēmumiem, 
kas veic ēku pamatu un citu būvju pamatnes pastiprināšanu, citu būvlaukumu 
(notiekošo būvniecību) tuvumā ar izveidotu būvbedri;

Ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību firma NEMAN uzlabo grunts īpašības 
būvlaukumos. Mēs nodrošinām būvniecībā svarīgus grunts slānu parametrus.  
Grunts pastiprināšanu veic ar injicēšanas metodi – Mikro-cementēšana

Micro-cementēšana tiek veikta, izmantojot speciālu smalka pulvera veida 
minerālsaistvielu. Pielietojams šī vielu šķidrums viegli iekļūst porainos materiālos, 
kā arī plaši pielietojams augsnēs kas satur 80% no smalkām smiltīm un pat dz-
eltenzemes stepes un putekļainās augsnes veidiem. Micro-cementēšanas pro-
cess tiek veikts piesūcinot grunti ar pilnu poru tukšumu piepildīšanu, izslēdzot 
pildījumu pārtraukumus un saglabājot sākotnējo grunts slāņa struktūru.

Steidzamā nepieciešamība stiprināt grunti vajadzīga šādos gadījumos:

• Celtniecības darbos smilšainās un mālsmilts gruntīs
• Pie slodzes paaugstinājuma uz pamatiem
• Pie ēkas deformācijas varbūtības palielināšanas (sakarā ar 

grunts nosēduma vai citu iemeslu dēļ);
• Pie grunts blīvuma samazināšanas un tukšumu rašanas kas tiek 

izskaloti ar gruntsūdeni.
Mēs nodrošinām būvniecībā svarīgus grunts slānu parametrus.

• palielinām grunts izturību, stabilitāti un ūdensnecaurlaidību;
• atjaunojam grunts zudumus pēc agrāk notikušiem nosēdumi-

em;
• stabilizējam un noblīvējam grunts masīvu, palielinām tās 

nestspēju.

Grunts pamatnes 
pastiprināšana

PAKALPOJUMI
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Uzņēmums “NEMAN” nodrošina pilnu inženierģeoloģisko (ģeotehnisko) 
izmeklējumu kompleksu būvniecības nozares vajadzībām - pirmsprojektu doku-
mentācijas izstrādei nepieciešamo un pietiekamo materiālu ieguvei. Pirmspro-
jektu dokumentācija – investēšanas mērķu noteikšana, pamatojumu investīcijām 
būvniecībā izstrāde, pilsētbūves, projektu un darba dokumentācijas izstrāde 
ražotņu, ēku un privātmāju būvniecībai, ieskaitot telpu paplašināšanu, rekon-
strukcijas darbus, tehnisko pārveidi, objektu ekspluatāciju un likvidāciju.

Ģeotehniskie izmeklējumi būvniecības vajadzībām.
Tie obligāti jāveic saskaņā ar 7. Eirokodeksa prasībām. Ģeotehniskie 

izmeklējumi ir vajadzīgi ēku un būvju fundamentu projektēšanai, kā arī mājas 
nodošanai ekspluatācijā. Minēto darbu veidu izmanto arhitekti un būvniecības 
konstruktori dzīvojamo un ražošanas ēku projektēšanas procesā.

Pēc tam, kad tiek veikti ģeotehniskie izmeklējumi būvniecības vajadzībām, 
Pasūtītājs saņem atskaiti ar pilnu informāciju par zemes gabalu. Ģeotehniskās 
izpētes izmaksas tiek noteiktas individuāli, atkarībā no Pasūtītāja prasībām, ēku 
un būvju rakstura, teritorijas ģeotehniskiem apstākļiem u.c.

Atskaitē obligāti jābūt sekojošiem datiem:

• Informācija par grunts ģenēzi (izcelsmi) un tipu (sastāvu).  
• Gruntsūdeņu līmenis. 
• Informācija par teritorijas pārslapēšanas varbūtību un ģeoloģis-

ko procesu varbūtību;
• Informācija par vietēja reljefa sarežģītību;
• Informācija par ūdens ķīmisko sastāvu. 

Ģeoloģisko izmeklējumu secība:

• Izejas datu par objektu savākšana;
• Darbu apjomu noteikšana;
• Lauka darbu kompleksa veikšana;
• Kamerālā iegūto datu apstrāde;
• Slēdzienu un rekomendāciju sastādīšana.

Geologiskā 
izpēte

PAKALPOJUMI
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Urbjinjekcijas 
pāļi

APJOMS:

OBJEKTS: 

ADRESE: 

PASŪTĪTĀJS: 

UZBŪVES TERMIŅŠ:

PROJEKTI

48

Savrupmājas jaunbūve un saimni— 
ecības ēkas nojaukšana 

Malienas ielā 24, Rīgā 

Privātpersona 

05/2018 - 05/2018

120

Muzeju krātuvju komplekss

Pulka ielā 8, Rīgā

SIA “RERE Būve” 

08/2017 - 12/2017

70

Biroju ēkas piebūve “Mazrūdas”

Mārupes novadā

SIA “VAP Lider” 

04/2018 - 05/2018

160 

Noliktavu, ražošanas biroja telpu—
komplekss ”Kroņi” 

Kleistu iela 25, Rīga 

SIA „Latvijas Energoceltnieks” 

08/2017 - 10/2017

20 

Noliktavu, ražošanas biroja telpu—
komplekss ”Kroņi” 

Ķekavas pagastā 

SIA “Megaron-L” 

05/2018 - 05/2018

8 

Silosa jaunbuve
 

Daugavas ielā 4 Saurieši, Stopiņu nov.

SIA “BuvAlex” 

04/2018 - 05/2018

6 

Tirdzniecības centrs, kafejnīca 

Biķernieku 141, Rīgā

SIA“Selva Būve” 

05/2016 - 05/2016
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PROJEKTI

Mikropāļi
APJOMS:

OBJEKTS: 

ADRESE: 

PASŪTĪTĀJS: 

UZBŪVES TERMIŅŠ:

256

Biroja ēku pārbūve SWH 

Skanstes ielā 52, 52a un 50a, Rīgā 

SIA VELVE 

01/2018 - 02/2018

214 

SIA “Ventspils nafta“ termināls“ 

Talsu ielā 75, Ventspils 

Pilnsabiedrība”Emerol-Katlinieks” 

09/2017 - 11/2017

4 

Esošās ēkas nojaukšana, 
tirdzniecības ēkas jaunbūve 

Lidoņu ielā 27, Rīgā 

SIA “Selva Būve” 

02/2017 - 02/2017

8 

Vidusskolas pārbūve 

Skolas ielā 2, Ikšķilē

SIA “Latvijas Energoceltnieks” 

10/2016 - 11/2016

KORPORATĪVA PREZENTĀCIJA | 2018



PROJEKTI

OBJEKTS: 

ADRESE: 

PASŪTĪTĀJS: 

UZBŪVES TERMIŅŠ:

Daudzdzīvokļu ēku izbūve 

Pededzes iela 3, Rīgā 

SIA “ALFA PROPERTIES INVESTMENT” 

04/2017 - 04/2017

Ēkas pārbūve 

Merķeļa ielā 9, Rīgā 

SIA “CMB” 

02/2017 - 02/2017

Privātmājas izbūve 

Lejienes iela 7, Līči, Stopiņu novads 

Privātpersona 

10/2016 - 10/2016

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un 
restaurācija.

Anglikāņu ielā 5, Rīgā 

SIA “Image House” 

06/2016 - 06/2016

“Sigulda – Pasāža” 

Ausekļa ielā 2, Siguldā

SIA “DMB” 

03/2016 - 03/2016

Geologiskā 
izpēte
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PROJEKTI

OBJEKTS:

ADRESE: 

PASŪTĪTĀJS: 

UZBŪVES TERMIŅŠ:

Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un 
restaurācija.

Alberta ielā 5, Rīgā 

AS “LNK Industries” 

12/2015 - 12/2015

Grunts pamatnes 
pastiprināšana
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PROJEKTI

Skrūvpāļi

APJOMS: 

OBJEKTS:

ADRESE: 

PASŪTĪTĀJS: 

UZBŪVES TERMIŅŠ:

38 

Privātmājas izbūve

Lejienes iela 7, Līči, Stopiņu novads 

Privātpersona 

04/2017 - 04/2017
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Kontakti

Biroja adrese — Raņķa dambis 31-55, 
Rīga, Latvija, LV-1007 
+371 26450082
info@neman.lv
neman.lv

Hipokrata iela 13-54,
Riga, Latvija, LV-1079
Reģ. № LV40103759575
AS SWEDBANK HABALV22
LV22HABA0551038023427

Rekvizīti
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