
 
 
AS Siguldas Būv eistars 



 



 Projekta realizētāji 
Pasūtītājs     DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE 

Projektētājs     VERTEX PROJEKTI 

Būvuzņē ējs  SIGULDAS BŪVMEISTARS 

Būvuzraugs      L4 



 Galve ie teh iski eko o iskie rādītāji 
Būves iz aksas     887 055 EUR 

Būv ie ī as ilgu s      ē eši 
Pieņe ša as datu s  2015.gada 9.decembris 

Būv ie ī as vietas       Siguldas ovads, Līgat es 
ovads, A atas ovads, Priekuļu ovads, Ko ē u 
ovads, Pārgaujas ovads 



 Apjomi 

Iz ūvētas takas    30 kilometri 

Takas ar grants segumu     13 kilometri 

Takas ar šķeldas segu u  3 kilometri 

Stāvlauku i       2175 m2 



 Apjomi 

Kāp es uz alstie     3571 metrs 

Pakāpie i gru tī     5890 gabali 

Laipas                 1516 metri 

Aizsarg oro ežoju i           1017 metri 



 Apjomi 

Izvietotas orādes zī es    300 gabalas 

I for ā ijas ste di     21 gabali 

Atpūtas vietas            46 gabalas 

 



 Projekta UNIKALITĀTE 
Projekta teritorija       ūvo jekti ap ēra   k  rādiusā 

Būv ie ī as ter iņš  ē eši  
Pieeja ī a          Nav piekļuves iespēja tra sporta  u   
           ūvteh ikai 
E ergoresursu pieeja ī a   Nav pieslēgu i ūvlauku a tīklie  

    

 



 Projekta UNIKALITĀTE 

Projekta teritorija  ūvo jekti ap ēra   k  
rādiusā 

 



 Projekta UNIKALITĀTE 

Būv ie ī as ter iņš  ē eši  
             Vie lai īgi otiek dar i  ūvo jektos 

              kilo etri iz ūvēja ās takas 

                  etrs iz ūvētas koka kāp es ar alstie   
  Gru tī ierakti u  ostipri āti  pakāpie i 
  Projekta  ir  ūvvaldes u   ūvatļaujas 

 

 



 Projekta UNIKALITĀTE 
Pieeja ī a Nav piekļuves iespēja tra sporta  u    
                 ūvteh ikai 

   Materiālu, i stru e tu u  itu palīg ateriālu 
piegāde lielākajā daļā o jektos otika ar rokā  tos ie esot 

                             Būvdar i otika sarežģītos reljefa apstākļos 

    



 REZULTĀTS 

  Ir izveidoti aprīkoti u  
la iekārtoti tūris a aršruti 

kilo etru garu ā. 
 

      

 



  

      

 

 

PALDIES PAR UZMANĪBU. 
 

Fotografēja u  preze tā iju izstrādāja Ar is Ur ā s 

 



 

 

SIA «AA Koks» 
 Aigars Petuks 

 Sergejs Andronovs 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

SIA «ARBS PRO» 
 Normunds Saukā s 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

SIA «Data technology» 
 I gars Blāķis 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

SIA «Ūde sra ējs» 
 Zintis Timofejevs 

 Atis Tijārs 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

KS «Kubs» 
 Aigars Kal iņš 

 Artūrs Čakste 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

SIA «KSB un Partneris» 
 Kaspars Breikšs 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

SIA «ILBU» 
 Aivars Porietis 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

SIA «Kalna Nami» 
 Pēteris Igau is 

   Jā is Igau is 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

AS «Master Industry» 
 Rolands Kapilovičs 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 



 

 

IK «Ardis» 
 Dairis Zaķis 

 

  AS Siguldas Būv eistars  ļoti augstu ovērtē sadar ī u u  
attieksmi  projekta realizā ijā.   

     Sigulda 2015.gada 10.decembris 


