


Būvējam Rītdienu!

Kvalitāte Inteliģence  Uzticamība Ilgtspējīga

attīstība



Darbības jomas

Būvniecība Projektēšana Renovācija Restaurācija



Vīzija
Stabils, konkurētspējīgs, inteliģents, klientu un 

darbinieku cienīts būvniecības uzņēmums ar augstu 

darba kultūru un teicamu reputāciju.

Misija
Strādājot ar godu un prātu, vairot cieņu un atzinību  

Latvijas būvniecībai.



SIA “Arčers” galvenokārt strādā kā būvniecības darbu ģenerāluzņēmējs,  

īstenojot gan privātā sektora, gan valsts un pašvaldību pasūtījumus.  

Uzņēmumam ir uzticama, profesionāla partnera reputācija.

40 4,7 100 3
milj. EUR milj. EUR darbinieku sertifikāti

Vidējais apgrozījums Pamatkapitāls Vidējais skaits ISO 9001

ISO 14001 

OHSAS 18001



“Kompānijas galvenā vērtība - teju 28 gadus ilga darba pieredze, kas 

veidojusi vērtības un principus ceļā no sākotnēji maza nacionālā kapitāla 

uzņēmuma līdz vienam no nozares līderiem Latvijā.”   

“Uzņēmuma zelta pamats ir profesionāļu komanda. Veterānu dzīves un 

profesionālā pieredze, jauno speciālistu mūsdienīgums un enerģija ir teicama 

kombinācija kvalitatīva darba rezultāta sasniegšanai.” 

“Spējam būvēt, rekonstruēt, restaurēt jebkāda apjoma un sarežģītības 

visdažādākā rakstura objektus – gan kultūras un atpūtas, izglītības un sporta, 

gan valsts iestāžu un militārās infrastruktūras būves”

Jānis Markulis 

SIA “Arčers” valdes priekšsēdētājs



Gudrā būvniecība

“Arčers” ir viens no pirmajiem pašmāju būvniekiem, kas sāka apgūt un izmēģināt BIM 

piedāvātos rīkus. Investējot jaunākajās BIM programmās un darbinieku apmācībās, 

apvienojot to ar būvnieku līdzšinējo pieredzi, radījām efektīvu un profesionālu komandu, 

kas šobrīd labi orientējas un ikdienā strādā BIM sistēmā.



SIA “Arčers” -

daudznozaru holdinga uzņēmums
“Arčers” ir daļa no daudznozaru holdinga, un tā 100% kapitāldaļu turētājs  ir akciju 

sabiedrība “UGN”. Uzņēmumu grupas kopējais gada apgrozījums ir  vairāk nekā 200 000 

000 EUR, un tā nodarbina gandrīz 2000 darbinieku. 

Lielākie grupas uzņēmumi: 

Ceļu būve Energobūvniecība Stikla apstrāde



Kompetence grupas  

uzņēmumu ietvaros

Specifiskās grupu uzņēmumu kompetences ļauj SIA “Arčers” piedāvāt 

un  īstenot arī cita profila projektus:  

• ceļu būvniecību un rekonstrukciju,  

• dzelzceļa, tramvaja sliežu, militāro un civilo lidlauku infrastruktūras būvniecību,  

• asfalta ražošanu, ceļu būvniecības materiālu testēšanu,  

• energobūvniecību un inženierkomunikāciju izbūvi, 

• ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi.



Apjomīgākie objekti
2013

• Latgales vēstniecības    

GORS būvniecība 

• Valsts policijas Latgales reģiona   

administratīvo ēku rekonstrukcija  

Daugavpils cietoksnī  

• Kultūras pils Ziemeļblāzma   

rekonstrukcija un restaurācija  

• Saldus mākslas un mūzikas skolas 

būvniecība

2014

• Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

būvniecība (apakšuzņēmēja statuss) 

• Getliņi Eko siltumnīcas projektēšana    

un būvniecība 

• Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija 

• Rīgas Doma torņa nostiprināšana   

un restaurācija

• Robežšķērsošanas vietas Vientuļi   

būvniecība  

• Alūksnes Tautas nama rekonstrukcija

2015

• Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija 

• Rīgas Doma torņa nostiprināšana    

un restaurācija 

• Robežšķērsošanas vietas Vientuļi 

būvniecība 

• Alūksnes Tautas nama rekonstrukcija

2016

• Objektu projektēšana un būvniecība       

Ādažu militārajā bāzē, NATO pasūtījums 

• SIA Getliņi EKO siltumnīcas būvniecība  

• Stopiņu kultūras centra būvniecība

2017

• Nekustamā īpašuma “Bundulīši” 

pārbūve Muceniekos 

• Kazarmas būvniecība Lielvārdes 

aviācijas bāzē 

• Pacēlājs ar nojumi būvniecība pie 

Latvijas Nacionālās operas

2018

• VEF ražošanas korpusa 

rekonstrukcija (1.kārta) 

• Militārās infrastruktūras būvniecība 

Ādažu militārajā bāzē 

• Peldbaseina būvniecība Valmierā 

• NBS un NATO bruņutehnikas 

izvietošanas un apkopes parka 

būvniecība

2019

• Tieslietu nama projektēšana, 

būvniecība un autoruzraudzība 

Jēkabpilī 

• Dzīvojamo un sabiedrisko ēku 

komplekss “Trebū HOME”

Aktuāli

• Rēzeknes Olimpiskā centra Sporta 

arēnas būvniecība 

• Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina 

projektēšana, būvniecība un 

autoruzraudzība 

• Rīgas Angļu ģimnāzijas ēku 

rekonstrukcija un piebūves būvniecība 

• “Kazarmu jaunbūve” NBS Aviācijas bāze 

• Perona paplašināšana NBS Gaisa spēku 

aviācijas bāzē 

• Ogres degradētās teritorijas atjaunošana



Rīgas Doms

Rīga, 2015. gads 

Torņa nostiprināšana un iekštelpu restaurācija 

Koka konstrukciju attīrīšana: 5500 m2

Koka būvelementu apjoms: 120 m2



Nacionālā 
bibliotēka

Rīga, 2013. gads

Ēkas kopējā platība – 40 455 m2

Apbūvējamā platība – 8590 m2

Augstums – 68 m jeb 13 stāvi, ieskaitot pagrabstāvu

Ēkas būvtilpums – 263 000 m3

Kopējā iestikloto laukumu platība – 13 910 m2



LNB spēku gaisa
telpas novērošanas
radiotehniskais
postenis
Ventspils novads, Vārves pagasts, “Čalas”. 2015. gads

Torņa augstums – 22 m

Apbūves laukums – 180 m2

Labiekārtošanas laukums – 5 ha

Piebraucamo ceļu garums – 2 km



Zemās grīdas depo

Rīga, 2013. gads

Jaunbūves kopējā platība – 2905 m2

Tai skaitā tramvaju apkopes un remonta zona – 2102 m2

Tehniskās palīgtelpas un ģērbtuves – 803 m2

Ceha kopējais garums ir 102 metri, platums – 24 metri



Robežkontroles 
punkts Vientuļi

Vecumu pagasts, Viļakas novads, Balvu rajons. 2015

Kopējais ēku apbūves laukums – 6 669 m2

Ceļi un laukumi ~ 36 000 m2



Valsts policijas 
Latgales reģiona 
administratīvā ēka

Daugavpils, 2013.

Administratīvā ēka

Komandanta ielā 7 

Kopējā platība – 2288,5 m2

Apbūves laukums – 1840,3 m2

Būvtilpums – 17 023 m3

Stāvu skaits – 4.  

Administratīvā ēka

Konstantīna ielā 8. 

Kopējā platība – 1001,1 m2

Apbūves laukums – 667,6 m2

Būvtilpums – 5734 m3

Stāvu skaits – 3. 



Latgales
vēstniecība “Gors”

Rēzekne, 2013. gads 

Ēkas kopējā platība: 11166 m2

Stikloto konstrukciju kopējais apjoms: 4000 m2

Teritorijas labiekārtošana: 3.5 ha



Valmieras 
peldbaseins

Valmiera, 2018. gads

Peldbaseinam ir astoņi 25m gari celiņi, kuru dziļums ir no 1,2m -

2,3m. Jaunajā peldbaseinā ir arī divi mazie - 8 x 12,5 m baseini, 

kuru dziļums ir 0,9m. Mazākie baseini tiek izmantoti bērnu 

peldētprasmes apmācībai.

Skatītājiem izbūvētas tribīnes ar 300 vietām. Peldbaseina 

kompleksā izveidota arī sportistu rehabilitācijas zona ar pirtīm 

un terapijas kabinetiem, ģērbtuves ar 300 vietām, medicīnas 

kabineti, treneru kabineti



Mikrotik  VEF

Rīga, 2017. gads

VEF ražošanas korpusa rekonstrukcija (1.kārta)

Daļa no vēsturiskās un unikālās VEF ražošanas teritorijas ir 

pielāgota Latvijas uzņēmumam, kura darbības profils ir 

elektronikas un bezvadu datortīklu aprīkojuma ražošana.

Ražošanas, administratīvā darba un palīgfunkciju telpas ir 

izvietotas vienā no teritorijas korpusiem, un uzņēmuma 

darbība norit rekonstruētas ēkas trīs stāvos.

Ēkas pagrabstāvā izbūvēta autonovietne 42 automašīnām, 

velo novietne.



Latvijas
valsts meži ēka

Rīga, 2014. gads

Kopējā platība – 9546,9 m2. 

Autostāvvietas – 5120 m2. 

Stiklotas konstrukcijas – 2789 m2. 



Kultūras pils 
“Ziemeļblāzma”

Rīga, 2013. gads

Ēkas kopējā platība – 6352,8 m2. 

Stikloto konstrukciju kopējais apjoms – 1100 m2. 

Labiekārtota apkārtējā teritorija – 5 ha. 



Sasniegumi / apliecinājumi / 

atzinības

Kompānija ir vairākkārtēja Latvijas Būvnieku asociācijas skates Gada labākā 

būve Latvijā dažādu nomināciju uzvarētāja un laureāte. 

Pēc ilgtspējas indeksa kritērijiem Arčers ir viens no visaugstāk novērtētajiem 

celtniecības uzņēmumiem Latvijā. Divus gadus pēc kārtas Arčers ierindots 

ilgtspējas indeksa Sudraba kategorijā. 

SIA Arčers kļuva par pirmo būvniecības uzņēmumu, ko Valsts ieņēmumu 

dienests 2012. gadā iekļāva Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku 

jeb godprātīgu nodokļu maksātāju Baltajā sarakstā.



Sociālā atbildība
Arčers apzinās, ka tā lēmumi, rīcība un darba rezultāts iespaido ne tikai uzņēmuma 

rādītājus, bet arī būvniecības nozares un valsts tautsaimniecības attīstību. Lai sekmētu 

nozares attīstību, uzņēmums ir Latvijas Būvuzņēmēju partnerības biedrs. 

Kompānija īsteno atbildīgu, ilgtspējīgu politiku attiecībā pret apkārtējo vidi, uzņēmuma 

darbiniekiem un sabiedrību. Tā iestājas par godīgu konkurenci, godprātīgām saistībām 

pret darba ņēmējiem un valsti. 

Uzņēmums līdztekus profesionālajai darbībai pazīstams arī ar savu atbalstu dažāda veida 

un mēroga kultūras, sporta, izglītības un sociālajām norisēm.



Paldies par uzmanību!

+371 67810382 arcers@arcers.lv


