
AS “Siguldas Būvmeistars” 2021.gada rezultāti 

 
BŪVNIECĪBAS NOZARE 

Būvniecības nozares 2021.gada apgrozījums bija 2.23 

milj.EUR.  

Ir pabeigti darbi 2 objektos - uzbūvētas un nodotas  

ekspluatācijā – 16.dzīvokļu māja Cēsīs, Siguldas ielā 5  

un 6 dzīvokļu koka karkasa rindu māja Siguldā, Jāņogu 

ielā 19.   

Šogad uzsāksim divus jaunus projektus. Viens tepat 

Siguldā – vēl viena 16 dzīvokļu māja. Un otra būs Cēsīs -

koka karkasa rindu māja ar 6 dzīvokļiem, PIebalgas ielā 

39. 

Būvniecībā 2021.gadā saņemtas 3 sūdzības par 1 

objektu – Ropažu novada Kristāliem, visas pamatotas.  

Defekti novērsti. 
 

 

 

 

 

 

KARJERU SAIMNIECĪBA 
 

Būvmateriālu ražošanas nozares 2021.gada apgrozījums 

bija 3.08 milj.EUR.  

Tūrkalnes karjerā neesam 

saņēmuši nevienu sūdzību 

par neatbilstošu produktu.  

Veicam regulāras produktu 

pārbaudes gan mūsu, gan 

citās neatkarīgās 

laboratorijās.  

2021.gada augustā ir 

veiksmīgi aizvadīts 

Būvmateriālu ražošanas 

sertifikāta audits, kas notika 

attālināti. Neatbilstības 

netika konstatētas.  

Esam arī saņēmuši no Vides 

pārraudzības valsts biroja 

lēmumu par IVN procedūras piemērošanu Tūrkalnes 

karjera paplašināšanai, ceram līdz šī gada beigām 

procedūru pabeigt. 

2021.gadā iegādātas 2 

jaunas karjera tehnikas 

vienības – ekskavators un 

frontālais iekrāvējs. Kā arī 

esam iegādājušies jaunu 

mikroautobusu cilvēku 

pārvadāšanai. 

2021. gadā karjerā ir 

atsūknēti 771930 m3 ūdens 

(2020.gadā karjerā atsūknēti 

869300 m3). Materiāla 

saražots mazāk nekā 

pagājušajā gadā, 450084 

tonnas (2020.gadā karjerā saražotas 493754 tonnas 

materiāla).  



Šobrīd darbojas Navirec sistēma degvielas 

monitoringam, bet tā tiks pārveidota un uzlabota, cerot 

panākt lielāku degvielas ietaupījumu.  

Tūrkalnē uzsākta jauna angāra būvniecība, kur būs 

labāki apstākļi tehnikas remontam. 

 

TIRDZNIECĪBA RBTC “GĀLES NAMS” 

Tirdzniecības nozares 2021 .gada apgrozījums bija 4.47  

milj.EUR. 

Veikals ir aktīvi darbojies arī visu pandēmijas laiku, 

pielāgojoties visām pastāvošajām prasībām. Šobrīd 

veikals turpina strādāt, lai piedāvātu arvien labāku 

preču sortimentu klientiem. 

DZĪVOKĻU PĀRDOŠANA UN PAPILDNOZARES 

2021.gadā dzīvokļu pārdošanas kopējais apgrozījums 

bija 2.38 milj. EUR. Pieprasījums pēc dzīvokļiem ir ļoti 

liels gan Siguldā, gan Cēsīs. 

Papildnozares apgrozījums, kas sevī ietver telpu un 

dzīvokļu nomu, kā arī malkas ražošanu 2021.gadā 

sastādīja 1.06 milj. EUR. 

AS “SIGULDAS BŪVMEISTARS” 

Uzņēmuma kopējais apgrozījums 2021.gadā sastādīja 

13.22 milj. EUR. 

2021.gadā esam veikuši kopējās investīcijās uzņēmuma 

darbības attīstībai 2.42 milj. EUR apmērā. 

AS “Siguldas Būvmeistars” 2022.gada 25.februārī 

veiksmīgi aizvadīja ISO 14001 uzraudzības auditu.   

Šobrīd mūsu uzņēmumā strādā 130 darbinieki. 

Uzņēmumā ir izstrādāta Personāla politika, noslēgts 

darbinieku Koplīgums.  

Nodrošinām darbiniekiem siltas pusdienas darba vietā, 

kā arī Tūrkalnes darbiniekiem un būvniekiem Cēsu 

objektā tiek nodrošināts transports uz darbu. 

Darbojas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšana.  

2021.gadā ir veikts regulārs vides resursu monitorings, 

izveidota ikgadējā uzņēmuma Energobilance. 

2021.gadā nav notikusi neviena vides avārija vai 

incidents.  

2021. gadā ir reģistrēts viens nelaimes gadījums, viegls. 

Apstiprināta viena arodslimība.   

Darba vides riska novērtējums ir veikts 2022.gada 

janvārī, tai skaitā izvērtēti arī COVID-19 riski.   

2021.gadā gandrīz notikuši nelaimes gadījumi nav 

reģistrēti.   

Uzņēmumā Gāles ielā 27 tiks izveidota alternatīvā 

apkures sistēma, kas izmantos atjaunojamos resursus – 

malku.   

Ir veikts ugunsdrošības audits uzņēmuma biroju ēkai un 

ražošanas bāzei, izstrādātas jaunas instrukcijas.  

Saņēmām arī no biedrības Cerību Spārni pateicības 

rakstu par dalību akcijā “Busiņam būt”.  

2021.gadā uzņēmums ziedoja 4300 EUR dažādām 

organizācijām.  

2021.gada 5.septembrī jau 31.reizi piedalījāmies 

Vienības velo braucienā. Saņēmām arī balvu – bijām 

trešais viskuplāk pārstāvētais mazais darba kolektīvs. 

 


