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SIA "KUBUM" misija, vīzija un vērtības

Misija
Mēs ticam, ka vienkāršots ēkas apsaimniekošanas process un drošības sajūta par savu māju
ir vienas no ikdienas svarīgākajām lietām, tādēļ mēs palīdzam Jums to sasniegt.

Vīzija
Radīt jaunus un ērtus automatizācijas produktus, apvienojot mūsu darbinieku zināšanas un
pieredzi gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos.

Vērtības

Daba

Izcilība

Cilvēcība

Daba - Mēs nodrošinām saviem klientiem uzlabotu ēku energoefektivitāti, lai tiktu ietaupīti
gan klientu līdzekļi, gan dabas resursi. Mēs zinām, ka interneta tehnoloģijas var palīdzēt
uzlabot klimata kontroli, lai padarītu mūsu pasauli zaļāku.

Izcilība - Ikvienu darbu, projektu un pienākumu, par kuru esam atbildīgi, mēs darām ar
vislielāko rūpību, lai nodrošinātu saviem klientiem augstākās klases pakalpojumus.

Cilvēcība - Mēs cienām un uzklausām savu klientu un darbinieku viedokli, lai nodrošinātu
laipnu, pretimnākošu un uz efektivitāti balstītu saziņu.

3

"Medicīnas sabiedrības "ARS" pagraba stāva telpu
pārbūve", Skolas ielā 5, Rīgā
Pasūtītājs: SIA "Spraid"
Dzesēšanas sistēmas vadības sistēmas piegādes, montāžas
un darbības nodrošināšanas darbi, sistēmas dokumentācijas
izstrāde

"Septītās pirmskolas izglītības iestādes jaunbūve
Salaspilī"
Pasūtītājs: SIA "Tesla"
Dūmu lūku vadības sadales un ēkas vadības un
automatizācijas sistēmas piegādes, programmēšanas un
darbības nodrošināšanas darbus, sistēmas dokumentācijas
izstrāde

"Metālapstrādes rūpnīca Kapsēdes ielā 2, Liepājā"
Pasūtītājs: SIA "Liepājas Energomontāža"
Apgaismojuma virsvadības sistēmas piegādes, montāžas un
darbības nodrošināšana, VAS sadaļas dokumentācijas
izstrāde

"Daudzdzīvokļu ēkas pārbūve Liedagu ielā 8/14,
Liepājā"
Pasūtītājs: SIA "LVCT"
Ēkas EL un ELT tīkla projektēšana

"Ražotnes ēka, Institūta ielā 1, Salaspilī"
Pasūtītājs: SIA "Baltrotors"
Ēkas klimata vadības automātikas sistēmas piegādes,
montāžas un darbības nodrošināšanas darbi

"Starptautiskā mācību iestāde "Exupery""
Pasūtītājs: SIA "LMH"
Ēkas vadības sistēmas piegādes, montāžas un darbības
nodrošināšanas darbus, dokumentācijas izstāde

"Ēku 001 un 002 apvienošana un pārbūve un ēkas 003
pārbūve Kurmājas prospektā 15/17, Liepājā"
Pasūtītājs: SIA "Kurzemes koki"
Ēkas EL un ELT sadaļas projekta izstrāde, ugunsdzēsības
sistēmu un UAS projektu un domofonu sistēmas projektu
izstrāde

"Pārtikas preču veikala ēkas pārbūve
Liepājā, Ganību ielā 182"
Pasūtītājs: SIA "Anzāģe"
Vājstrāvas tīkla montāžas darbi, VAS daļas dokumentācijas
izstrāde

"Starptautiskā koledža ar dienesta viesnīcu, jaunā iela
10, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads"
Pasūtītājs: SIA "MERKS"
BMS - CO2 sensoru uzstādīšana, apkures automatizācijas
sistēmas izbūves darbi, BMS sistēmas uzstādīšana, montāža,
regulēšana, sistēmas darbības nodrošināšana

"Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu
ielā 5, Liepājā" 1. kārtas būvdarbi
Pasūtītājs: "UPB Nams"
Ūdens skaitītāju ierīkošana ēkas 1.,2.,3.,4.,un 5.stāvā

"Grīnvalta ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
pārbūve "Pērkones Liedagi" Grīnvalti, Nīcas pagasts,
Nīcas novads
Pasūtītājs: SIA "Grobiņas SPMK"
Attīrīšanas iekārtas stacijas automātikas virsvadības
sistēmas piegādes, montāžas un darbības nodrošināšanas
darbi, VAS daļas dokumentācijas izstrāde

Katlu māja, Rancēnu ielā 16, Rīgā
Pasūtītājs: SIA "HVAC Solutions"
Ventilācijas sistēmas un iekārtu vadības un automātikas
sistēmas piegādes, montāžas un darbības nodrošināšnas
darbi, dokumentācijas izstrāde
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"Viesnīcas ēkas ar tirdzniecības telpām pārbūve"
Stūrmaņu ielā 1, Liepājā
Pasūtītājs: SIA "Sūrmaņu 1"
Ēku vadības sistēmas un automātikas projektēšana

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Iecavā un Rosmē
Pasūtītājs: SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Apkalpošanas līgums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
apsekošanu un ārpuskārtas servisa apkalpošanu.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Nīcā un Rudē
Pasūtītājs: Nīcas Novada Dome
Apkalpošanas līgums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
apsekošanu un ārpuskārtas servisa apkalpošanu.

Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārta
Pasūtītājs:
Pašvaldības
aģentūra
"Carnikavas
komunālserviss"
Apkalpošanas līgums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
apsekošanu un ārpuskārtas servisa apkalpošanu.
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"Ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī pārbūve un
teritorijas labiekārtojums - būvniecības I kārta"
Pasūtītājs: SIA "HVAC Solutions"
AVK vadības un automātikas sistēmas piegādes, montāžas un
darbības nodrošināšanas darbus, VAS daļas dokumentācijas
izstrāde

"Liepājas reģionālās slimnīcas ēku pārbūve, teritorijas
labiekārtojums un vienkāršotā atjaunošana"
Pasūtītājs: SIA "HVAC Solutions"
AVK vadības un automātikas sistēmas piegādes, montāžas
un darbības nodrošināšanas darbus, VAS daļas
dokumentācijas izstrāde

Dzīvoklis Dzintaru prospektā Nr.2, Jūrmalā
Pasūtītājs: SIA "KRASSKY"
Ēku vadības sistēmas un AVK automātikas ierīkošana.
Vadības sistēmā ir savienota ventilācijas, dzesēšanas un
apkures sistēma, siltās grīdas un KNX termostati.

"Biroja telpu vienkāršotā atjaunošana
(daudzfunkcionālā centra "Akropole" 4.,5.,6.,stāvs)
Maskavas ielā Nr.257, Rīgā
Pasūtītājs: SIA "HVAC Solutions"
AVK vadības un automātikas sistēmas piegādes, montāžas un
darbības nodrošināšanas darbus, VAS daļas dokumentācijas
izstra'de
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"TC Origo paplašināšana (Rimi veikala telpu izbūve"
Stacijas laukumā 1, Rīgā
Pasūtītājs: SIA "HVAC Solutions"
AVK vadības un automātikas sistēmas piegādes, montāžas
un darbības nodrošināšanas darbus, sistēmas VAS sadaļas
dokumentācijas izstrāde.

"Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu
ielā 5, Liepājā" 1. kārtas būvdarbi
Pasūtītājs: SIA"UPB Nams"
Ēku vadības sistēmu un automātikas ierīkošana (pilns
serviss - sistēmas komplektēšana, ierīkošana, sistēmas
darbības nodrošināšana, programmēšana, dokumentācijas
izstrāde

"Starptautiskā koledža ar dienesta viesnīcu Piņķos,
Jaunā ielā 10" Babītes novadā
Pasūtītājs: SIA "MERKS"
Būvprojekta vadības un automātikas (iekšējie tīkli) sadaļas
izstrāde

"Esošās alus darītavas ražošanas ēkas pārbūve,
nekustamajā īpašumā "Alutiņi" Užavas pagastā,
Ventspils novadā
Pasūtītājs: SIA "UPB Nams"
Ēku vadības sistēmas izbūves darbi - komplektēšana,
ierīkošana, regulēšana, sistēmas darbības nodrošināšana,
programmēšana
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"Dzirnavnieks", Otaņķu pagasts, Nīcas novads
Pasūtītājs: SIA "Otaņķu Dzirnavnieks"
Ražošanas iekārtu apsekošana un pārbaude, dokumentācijas
izveide

Liepājas Reģionālā slimīca
Pasūtītājs: SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca"
Klimata iekārtu un vadības sistēmas pārbaude

"Dzīvojamās mājas un dārza mājas pārbūve, palīgēku,
baseina un žoga jaunbūve"Nīcas novadā
Pasūtītājs: SIA "UPTK"
Klimata automātikas sistēmas piegādes un montāžas darbi
(automātiskās sistēmas risinājuma izveide, piegāde,
montāža, sistēmas dabības nodrošināšana.

"Veikala ēkas nojaukšana, daudzfunkcionālas ēkas
jaunbūve un īslaicīgas ēkas jaunbūve"Dzelzavas ielā
78, Rīgā
Pasūtītājs: SIA "Bukoteks"
AVK sistēmas uzstādīšana, montāža, regulēšana, sistēmas
darbības nodrošināšana, dokumentācijas un instrukcijas
iesniegšana.
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"Apliecinājuma kartes izstrāde Ventspils 1.
ģimnācijas piecu klašu atjaunošanai, Kuldīgas ielā 1,
Ventspilī"
Pasūtītājs: SIA "Parette"
Ēkas elektro sadaļas projektēšana

"LLU Ražošanas un apmācības centra ēkas pārbūve,
siltumnīcas un tehnikas novietnes būvniecība Augu
aizsardzības zinātnes institūta vajadzībām un LLU TF
Alternatīvo degvielu zinātniskās laboratorijas telpu
izbūve P.Lejiņa ielā 2, Jelgavā"
Pasūtītājs: SIA "Baltservice"
Siltumnīcas tehnoloģiskā mikroklimata iekārtas automātikas
apsaistes darbi

Rubas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Pasūtītājs: Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunauces
un Rubas pagastu pārvalde
Apkalpošanas līgums par notekūdeņu attīrīšanas sistēmas
apkalpošanu un ārpuskārtas servisu

Rosmes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Pasūtītājs: SIA"Feksis"
Sistēmas ierīkošana, komplektēšana,
sistēmas darbības nodrošināšana

programmēšana,
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