
AS “Siguldas Būvmeistars” 2020.gada rezultāti 

 
BŪVNIECĪBAS NOZARE 
Būvniecības nozares 2020.gada apgrozījums sastādīja 
1.74 milj.EUR.  
 

Saņemtas 2 pozitīvas atsauksmes par pabeigtajiem 
objektiem. 
 

Cēsīs esam 
uzbūvējuši 
pirmo 
daudzdzīvokļu 
māju Siguldas 
ielā 3, kopumā 
ar 
24.dzīvokļiem. 
Šogad 
būvēsim 
nākošo māju 
Siguldas ielā 5, šajā mājā būs 16 dzīvokļi.  
Plašāka informācija pieejama www.cesumajas.lv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esam uzsākuši trīs jaunu objektu projektēšanas darbus 
-Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Dzērveņu ielā 2a, 
Siguldā; 
-Rindu māja Jāņogu ielā 19, Siguldā; 
-Autostāvvieta Nurmižu ielā 27, Siguldā.  
 

Šobrīd būvniecībā koncentrējamies uz iekšējiem 
objektiem - savu daudzdzīvokļu māju būvniecību 
izīrēšanai un dzīvokļu pārdošanai.  
 

KARJERU SAIMNIECĪBA 

Būvmateriālu ražošanas nozares 2020.gada apgrozījums 
bija 3.46 milj.EUR.  
 
Tūrkalnes karjerā neesam saņēmuši nevienu sūdzību 
par neatbilstošu 
produktu.  
Esam sertificējuši 
jaunu  šķembu 
maisījumu LA45.  
Veicam regulāras 
produktu 
pārbaudes, 
ņemot materiālus 
un pārbaudot tos 
gan mūsu, gan neatkarīgās laboratorijās.  
 

2020.gada augustā ir veiksmīgi aizvadīts Būvmateriālu 
ražošanas sertifikāta audits, kas notika attālināti. 
Neatbilstības 
netika 
konstatētas.  
 

08.02.2020. 
mūsu ražotajai 
produkcijai ir 
izsniegti jauni  
un pagarināti 
esošie 
Ražošanas 
procesa kontroles atbilstības sertifikāti. 
 
03.09.2020. no Valsts vides dienesta saņemts Tūrkalnes 
karjera licences 08/22VP pagarinājums. Licence tagad 
derīga līdz 31.12.2023. Saņemta arī jauna atradnes pase. 
 

04.01.2021. no Vides pārraudzības valsts biroja saņemts 
lēmums par 
ietekmes uz vidi 
novērtējuma 
procedūras 
piemērošanu 
Tūrkalnes karjera 
paplašināšanai. 
 
 

2020.gadā 
karjerā saražotas 
493754 tonnas 
materiāla. 
 

http://www.cesumajas.lv/


TIRDZNIECĪBA RBTC “GĀLES NAMS” 
Tirdzniecības nozares 2020.gada apgrozījums bija 4.26 

milj.EUR.  

Nozare turpina 

strādāt, lai aktīvi 

attīstītu veikalu 

un piedāvātu 

klientiem arvien 

labāku un 

plašāku preču 

sortimentu un 

padarītu veikalu 

ērtāku un 

pieejamāku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS “SIGULDAS BŪVMEISTARS” 
 

Uzņēmuma kopējais apgrozījums 2020.gadā sastādīja 

10.48 milj. EUR. 

2020.gadā esam saņēmuši Sudraba kategorijas 

novērtējumu ikgadējā Ilgtspējas indeksā, kā arī  Ģimenei 

draudzīga 

komersanta 

statusu, ko piešķir 

Labklājības 

ministrija.  

AS “Siguldas 

Būvmeistars” 

25.februārī 

veiksmīgi aizvadīja 

ISO 14001 

uzraudzības auditu.   

2020.gadā ir veikts regulārs vides resursu monitorings, 

izveidota ikgadējā uzņēmuma Energobilance. Salīdzinot 

ar bāzes līniju -  2016.gadu, vērtējot pēc indikatoriem, 

panākts šāds resursu patēriņa samazinājums:  

- Degvielai karjerā “Tūrkalne” 34% (plānots 3%); 

aprēķinātais ietaupījums MWh 1851; 

- Elektroenerģijai karjerā “Tūrkalne” 27% (plānots 3%); 

aprēķinātais ietaupījums MWh 406; 

- Gāzes patēriņš apkurei uzņēmumā ir samazinājies par 

6%; aprēķinātais ietaupījums MWh 14. 
 

Turpinām attīstīt mūsu telpu nomas īres jomu, ka arī 
turpinām īrēt un pārdot dzīvokļus mūsu Siguldas Māju 
kvartālā un Cēsu Māju kvartālā 
 

Uzņēmumā strādā 137 darbinieki. 
 

2020.gadā nav notikusi neviena vides avārija vai 

incidents un neviens nelaimes gadījums un nav 

apstiprinātas arodslimības. 
 

2020.gadā ir reģistrēti 2 gandrīz notikuši nelaimes 

gadījumi. 

Darba vides riska novērtējums ir veikts 2021.gada 

janvārī, tai skaitā izvērtēti arī COVID-19 riski.   

 

2020.gada 6.septembrī Siguldā jau 30 reizi norisinājās 

Vienības brauciens. Arī šogad, kā jau daudzus 

iepriekšējos gadus, braucienā piedalījās arī AS “Siguldas 

Būvmeistars” komanda 34 cilvēku sastāvā. 


