Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 13. maija līdz 2019. gada 19. maijam
Autoceļš

A2 Rīga-SiguldaIgaunijas robeža
(Veclaicene)

A3 Inčukalns Valmiera

Adrese, km

k25.5-39.4
km

0.00-1.65
km

Administratīvā
teritorija

Garkalnes un
Inčukalna
novads

88,10095,200 km

Segas pārbūvi
(pastiprināšana),
ceļa pārvadu
rekonstrukcija/
01.04.2019-okt.
2020

Būvuzņēmējs

Atbildīgās
personas
(uzvārds, slodze)

Priekuļu novads

Plānotie darbi

Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)

Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Slēgts
Liekās grunts noņemšana, grāvju
pārvads Vangažos, rampa Rīga-Valmiera un
rakšana, barjeru demontāža,
satiksmes pārvadi. Satiksme tiks novirzīta pa
asfaltbetona frēzēšana,
apvedceļiem.Satiksme organizēta pa vienu
asfaltbetona apakškārtas izbūve,
braukšanas joslu katrā virzienā pa ceļa kreiso
reciklēšana, koku, krūmu
pusi. Sēnītes mezglā uz Rampām satiksmi
regulēs ar ceļa vairogu un vadstatņiem.
Būvdarbu vadītājs zāģēšana, drenāžas un caurteku
Piegādātāju
izbūve. Zemes klātnes ierakuma, Augstuma gabarīta ierobežojums 4.50m Sēnītes
– A. Vigulis;
apvienība''Binders
mezglā rotācijas aplī zem
būvuzraugs – J. uzbēruma būvniecība. Asfaltbetona
un ACB''
kārtas izbūve.
pārvadiem.Paredzamais remontposma
Rozīte.
šķērsošanas laiks ~25 min.
Ātruma ierobežojums 50 km/h, darbs uz
Liekās grunts noņemšana, meža nomales, satiksmi organizē ar ceļa zīmju vairogu
zāģēšana, drenāžas izbūves darbi,
un vadstatņiem. Viens luksoforu posms.
liekās grunts aizvešana.
Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks
~10 min.

Inčukalna un
Sējas novads

A2 Rīga-SiguldaIgaunijas robeža
(Veclaicene) gājēju 52,69-53,05
Sigulda,
km
Siguldas novads
pārejas ierīkošana
Siguldā krustojumā
ar Pīlādžu ielu

A2 Rīga-SiguldaIgaunijas robeža
(Veclaicene)

Objekts / termiņš

Gājēju pārejas
ierīkošana/
13.05.2019.23.06.2019.

Seguma pārbūve/
20.08.2018.15.09.2019.

AS ''8CBR''

Būvdarbu vadītājs
– K. Ieviņš;
Inženierkomunikāciju izbūves darbi.
būvuzraugs – J.
Mežals.

AS "TREV-2
Grupp"

Būvdarbu vadītājs
– A. Muruväli;
būvuzraugs – R.
Šteinbergs.
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Asfaltbetona segas frēzēšana,
ierakuma būvniecība, salizturīgās
kārtas būvniecība, apbraucamā
ceļa būvniecība un uzbēruma
būvniecība.

Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme tiks
organizēta ar lokāliem sašaurinājumiem.
Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks
~1min.

Ātruma ierobežojumi - 50 km/h un 70 km/h. Seši
luksofora posmi. Paredzamais remontposma
šķērsošanas laiks ~25 min.

A13 Krievijas
robeža (Grebņeva)88,185Daugavpils88,400 km
Rēzekne- Lietuvas
robeža (Medumi )

A14 Daugavpils
apvedceļš (Kalkūni
- Tilti)

0.06-8.30
km

A14 Daugavpils
apvedceļš (Kalkūni 12,970 km
- Tilti)

P1 Rīga Carnikava - Ādaži

28.17432.223 km

Aglonas
novads

Daugavpils
novads

Tilta pārbūve/
01.04.2019.08.11.2019.

Segas
pastiprināšana
(pārbūve)/
01.04.2019.27.10.2019.

Daugavpils
novads

Tilta atjaunošana/
12.03.2018.23.06.2019.

Carnikavas un
Ādažu novads

Seguma
atjaunošana/
17.04.2019.15.06.2019.

SIA ''Viadukts ''

Būvdarbu vadītājs
– R. Sankausks;
būvuzraugs – V.
Cepurītis.

Būvdarbu vadītājs
– R.
CBF SIA "Binders" Gabrusenoks;
būvuzraugs – V.
Eglītis.

SIA "Rīgas tilti"

CBF SIA
''Binders''

Tilta demontāža.

Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h.
Satiksmes novirzīšana pa apbraucamo ceļu ar
brauktuves platumu - 4,0m un gājēju ietves
platumu- 1,25m. Viens luksoforu posms.
Satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un
vadstatņiem. Paredzamais remontposma
šķērsošanas laiks ~5 min.

Sagatvošanās darbi (satiksmes
organizēšana). Aukstā pārstrāde
(reciklēšana) ar cementa
pievienošanu. Salizturīgās kārtas
būvniecība. Drenējošās kārtas
būvniecība, caurteku demontāža,
caurteku uzstādīīšana, zemes
klātnes ierakuma / uzbēruma
izbūve, autobusu pietrurvietu
būvniecība. Karstā asfalta
apakškārtas būvniecība.

Būvdarbu zonā ātruma ierobežojums 70 km/h un
50km/h, būvdarbu zonas norobežotas ar
vadstatņiem. Četri luksofora posmi. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.

Mobilizācija, ietves seguma
Ātruma ierobežojumi – 30, 50 un 70 km/h.
Būvdarbu vadītājs montāža, vēja saišu nomaiņa, tilta Kustība organizēta pa blakus esošo tiltu. Viens
– J. Voitehovičs;
šķērssiju galu pastiprināšana,
luksoforu posms. Transportlīdzekļu gabarīta
būvuzraugs - A.
pretšļakatu sienas uzstādīšana, ierobežojumi: augstums - 4,2m platums - 2,7m.
Valters.
kniežu nomaiņa, tilta metāla
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5
konstrukciju tīrīšana un krāsošana.
min.

Būvdarbu vadītājs
– Aigars Asarītis;
būvuzraugs /
būvinženieris Sandris Kaktīts.
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Liekās grunts aizvešana, karstā
asfalta izlīdzinošās kārtas
būvniecība,
karstā asfalta profila labošana
nobrauktuvēs. Karstā asfalta
dilumkārtas būvniecība.

Ātruma ierobežojumi 50km/st. un 70 km/st.
Vienā posmā slēgta satiksme Rīgas virzienā,
kura tiek organizēta pa V45 un A1 apbraucamo
ceļu. Vienā posmā satiksmes regulētāji vai
luksofors. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas
laiks ~8 min.

P3 Garkalne –
Alauksts

P8 Inciems Sigulda -Ķegums

19,480Siguldas novads
28,100 km

73,750 km

P17 Valmiera 1,697-2,265
Rūjiena - Igaunijas
km
robeža (Unguriņi)

P17 Valmiera Rūjiena - Igaunijas
robeža (Unguriņi)

Ķeguma novads

Valmiera,
Burtnieku
novads.

28,854Rūjienas novads
35,300 km

Seguma
atjaunošana/
15.05.2019.13.07.2019.

Ķeguma HES tilta
atjaunošana/
13.08.2018.28.10.2019.

CBF SIA
''Binders''

LLK " Viadukts "
SIA

Būvdarbu vadītājs Teritorijas attīrīšana no krūmiem;
– S. Ruža;
Liekās grunts aizvešana; Grāvju
būvuzraugs/
rakšana un tīrīšana; Plaisu
būvinženieris - U. aizpildīšana ar bitumena emulsiju;
Skolnieks.
Asfaltbetona iesēdumu remonts

Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens
luksofora posms. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~10 min.

Satiksmes organizācija. Tērauda
konstrukciju tīrīšanas un
krāsošanas darbi. Deformācijas
šuves demontāžas darbi.Stacionāro
Būvdarbu vadītājs sastatņu uzstādīšana zem tērauda
Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksofora
– V. Bakanovs; laidumiem. Dzelzsbetona plātņu un
posms. Platuma ierobežojums 2.75m. Masas
būvuzraugi - A.
balstu rīģeļu betona nokalšana.
ierobežojums - 15 t. Paredzamais būvobjekta
Zilaucs, J.
Veidņu un stiegrojuma
šķērsošanas laiks ~8 min.
Rasnačs.
uzstādīšana.Šķembu apakšķārtas
un virskārtas izbūves darbi. Betona
bortakmeņu uzstādīšanas
darbi.Betona bruģakmens seguma
būvniecība.

Zemes klātnes ierakuma/uzbēruma
būvniecība. Salizturīgās kārtas
Ātruma ierobežojumi 50km/h. Satiksme
Gājēju Būvdarbu vadītājs
būvniecība. Nesaistītu
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Slēgta
velosipēdistu celiņa
– D. Skrastiņš;
minerālmateriālu pamata nesošās
SIA "Limbažu ceļi"
satiksme Burtnieku ielā no a/c P17 līdz a/c A3.
izbūve/ 23.04.2019.būvuzraugs – R.
kārtas būvniecība. Ceļa betona
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5
21.06.2019.
Masēns.
apmaļu uzstādīšana. Lietus ūdens
min.
kanalizācijas tīklu izbūve. Ceļa
apgaismojuma izbūve.

Seguma
atjaunošana/
15.05.2019.13.07.2019.

CBF SIA
''Binders''

Būvdarbu vadītājs
– S. Ruža;
Sagatavošanas darbi, mobilizācija,
būvuzraugs/
ceļa zīmju uzstādīšana.
būvinženieris – V.
Gertners.
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Ātruma ierobežojumi 70 km/h. Satiksme
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7
min.

P17 Valmiera Rūjiena - Igaunijas
robeža (Unguriņi)

P30 Cēsis –
Vecpiebalga –
Madona

P32 Augšlīgatne Skrīveri

P32 Augšlīgatne Skrīveri

48,10055,832 km

49,06-61,13
km

73,18 km

61,26571,271 km

Naukšēnu
novads

Seguma
atjaunošana/
15.05.2019.13.07.2019.

CBF SIA
''Binders''

Vecpiebalgas un
Madonas
novads

Segas pārbūve/
16.04.201915.08.2020.

AS "TREV-2
Grupp"

Skrīveru novads

Maizītes tilta
pārbūve/
07.05.2019.23.10.2019.

SIA
"Būvinženieris"

Ogres un
Skrīveru novads

Autoceļa pārbūve/
16.04.2018.14.07.2019.

Būvdarbu vadītājs
– S. Ruža;
Sagatavošanas darbi, mobilizācija,
būvuzraugs/
ceļa zīmju uzstādīšana.
būvinženieris – V.
Gertners.

Ātruma ierobežojumi 70 km/h. Satiksme
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~7
min.

Pagaidu satiksmes organizācijas
Būvdarbu vadītājs ceļu zīmju uzstādīšana, Autoceļa
– I. Keišs;
uzmērīšana un nospraušana, koku
Maksimālā ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.
būvinženieris A. un krūmu zāģēšana, liekās grunts
Trīs luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta
Bruņa;
noņemšana, asfalta seguma
šķērsošanas laiks ~26 min.
būvuzraugs nofrēzēšana pamatceļam, ierakuma
V.Pozniševs.
izbūve. Caurteku demontaža un
uzstādīšana.

Būvdarbu vadītājs
– Z. Zanevskis;
būvinženieris – R.
Gruberts.

Satiksmes organizācija
(apbraucama ceļa izbūve).

Satiksme netiek būtiski ierobežota.

Grāvju rakšana, nogāžu
Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm, vadstatņiem.
Būvdarbu vadītājs
nostiprināšana ar augu zemi,
Ātruma ierobežojums visā posmā 70 km/h,
– A. Teteris;
caurteku izbūve, salizturīgās kārtas
SIA "STRABAG"
darba zonās un Skrīveros - 50 km/h.
būvuzraugs – E.
un nesaist.min.materiālu kārtu
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15
Lāns.
izbūve nobrauktuvēs, betona
min.
apmaļu uzstādīšana.
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P33 Ērgļi Jaunpiebalga Saliņkrogs

P35 Gulbene Balvi - Viļaka Krievijas robeža
(Vientuļi)

P36 Rēzekne Gulbene

41,200–49,2 Jaunpiebalgas
00 km
novads

2,14012,680 km

12.25020.900 km

P49 Kārsava –
Ludza - Ezernieki

16,79025,290 km

P73 Vecumnieki Nereta - Subate

57,56065,100 km

Autoceļa pārbūve/
11.07.2018.09.08.2019.

Gulbenes
novads

Autoceļa pārbūve/
13.09.2018.10.2019.

Rēzeknes
novads

Autoceļa pārbūve/
16.05.2018.07.2019.

Ciblas novads

Neretas novads

Segas
pastiprināšana/
17.04.2018.30.07.2019.

CBF SIA
''Binders''

Zemes darbi. Ceļa betona apmales
un teknes uzstādīšana uz betona
pamata, caurteku uzstādīšana zem
Būvdarbu vadītājs
Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme
nobrauktūvem. Asfaltbetona
– V. Jonāts,
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens
seguma nofrēzēšana, zemes
būvuzraugs – J.
luksofora posms. Paredzamais būvobjekta
klātnes ierakuma būvniecība,
Putniņš.
šķērsošanas laiks ~10 min.
grāvju rakšana grunti aizvedot,
apzaļumošana un nogāžu
nostiprināšana ar augu zemi.

SIA "8 CBR"

BK Pogupes caurtekas izbūves
Būvdarbu vadītājs
darbi. Mellupes mobilizācija. Zemes
– A. Liedskalniņš,
klātnes ierakuma būvniecība. Vājas
būvuzraugs – I.
nestpējas grunts apmaiņa.
Dzedzele,
Salturīgās kārtas būvniecība.
būvinženieris - M.
Apakškārtas izbūve un meliorācijas
Brūveris.
pārbūve.

SIA "YIT Infra
Latvija"

Ātruma ierobežojums – 50 un 70 km/h. Divi
Būvdarbu vadītājs
luksofora posmi, trīs posmos satiksme
- J. Fedotovs,
Sagatavošanas darbi, zemes darbi,
organizēta ar priekšrocības ceļa zīmēm. Platuma
būvuzraugs – J.
segas nesaistīto kārtu izbūve.
ierob. - 3,0m. Paredzamais būvobjekta
Trejs.
šķērsošanas laiks ~30 min.

SIA "Ceļi un tilti"

Caurteku uzstādīšana.
Neparedzamu izskalojumu
Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Viens
Būvdarbu vadītājs novēršana, Šķērsgrāvju tīrīšana,
luksoforu posms. Satiksme organizēta ar ceļa
– G. Strods;
reciklēta maisījuma nesošā
zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierob. - 3,5m.
būvuzraugs – S.
virskārta. Divdaļīgās
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20
Belijs.
aizsargcaurules/ rezerves caurules
min.
izbūve. Nogāžu (teritoriju)
nostiprināšana ar augu zemi.

Būvdarbu vadītājs
Seguma pārbūve/
SIA "Ceļu
Grāvju rakšana, nogāžu planēšana,
– R. Kurēns;
16.05.2018.būvniecības
nobrauktuvju būvniecība, caurteku
būvinženieris – J.
19.07.2019.
sabiedrība "Igate""
gala nostiprinajumu izbūve.
Vasips.
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Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Četri
luksoforu posmi. Pagaidu tilta brauktuves
platums 4 m un nestpēja 52 t. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks 35-45 min.

No 15. maija ātruma ierobežojums – 50 un 70
km/h. Divi luksofora posmi. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~30 min.

P75 JēkabpilsLietuvas robeža
(Nereta) *

P87 BauskaAizkraukle

P93 Jelgava-Iecava

5,005-6,015
Jēkabpils pilsēta
km

Seguma pārbūve/
10.12.2018.08.01.2020.

61,20-63,36
Ķeguma novads
km

Rekonstrukcija/
23.04.2019.08.11.2019.

3,270-8,940
km

Ozolnieku
novads

P95 Jelgava 28,36-43,55
Tērvetes novads
Tērvete - Lietuvas
km
robeža

P100 Jelgava Dalbe un
Eglaines/Skolas
ielas krustojums
Ozolniekos

P104 Tukums Auce - Lietuvas
robeža (Vītiņi)

4,74-5,17
km

55,68-60,80
km

Ozolnieki,
Ozolnieku
novads

Auces novads

Autoceļa pārbūve/
16.04.2018.06.2019.

SIA "Ošukalns"

Sagatavošanas darbi, zemes darbi,
ceļa konstruktīvo kārtu izbūves
Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme
darbi, ceļa asfalta seguma izbūves
Būvdarbu vadītājs
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens
darbi, satiksmes org. ceļa zīmju
– A. Kusiņš.
luksofora posms. Paredzamais būvobjekta
uzstādīšana, ceļa nogāžu un
šķērsošanas laiks 5 min.
piegulošo teritoriju apzaļumošanas
un sakārtošanas darbi.

SIA "VIA"

Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme
Būvdarbu vadītājs
organizēta ar ceļa zīmēm. Satiksme organizēta
– M. Miķelsons; Sagatavošanas darbi, zemes darbi,
pa apbraucamo ceļu. Viens luksoforu posms.
būvinženieris – R.
segas nesaistīto kārtu izbūve
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~18
Šteinbergs.
min.

Grāvju rakšana, apdares darbi.
Maksimālā ātruma ierobežojums 50 km/h.
Būvdarbu vadītājs
Caurteku galu nostiprināšanas
Reversīvā kustība tiek organizēta ar ceļa zīmēm.
– M. Reimats; darbi. Apgaismojuma izbūves darbi.
Asfaltbetona izbūves darbu zonās satiksmi
SIA "STRABAG"
būvuzraugs – S.
Frēzēšanas darbi. Asfaltbetona
regulēs regulētāji. Platuma ierob. - 3,0m.
Adrickis.
dilumkārtas izbūves darbi.
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~20
Asfaltbetona izbūve ietvēs.
min.

Segas pārbūve/
29.04.2019.30.06.2020.

Būvdarbu vadītājs
PA "STRABAG &
– G. Puķe;
Igate"
būvuzraugs – .G.
Millere.

Krustojuma
pārbūve/
09.05.2019.16.08.2019.

Būvdarbu vadītājs
SIA "Ceļu
– A. Doļegnovska;
būvniecības
būvuzraugs /
sabiedrība "Igate"" būvinženieris – E.
Pauls.

Autoceļa pārbūve/
30.04.2019.26.10.2019.

Uzmērīšana un nospraušana, koku
Satiksmi organizē ar ceļa zīmēm. Ātruma
un krūmu ciršana, augu zemes
ierobežojums 90, 70 un 50 km/h. Viens luksofora
norakšana. Esošā ceļa seguma
posms. Platuma ierob. - 3,5m. Paredzamais
planēšana, frēzētā asfalta
būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.
demontāža.

Demontāžas darbi, ierakuma
izbūve un komunikāciju izbūve.

Ātruma ierobežojumi 30km/h. Satiksme
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~3 min.

Būvdarbu vadītājs
– A. Flugrāfs;
Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Divi
Sagatavošanas darbi, zemes darbi,
būvinženieris - A.
luksofora posmi. Platuma ierobežojums 3 m.
SIA "STRABAG"
asfalta seguma demontāža,
Kreilis;
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~15
ierakuma, uzbēruma būnvniecība.
būvuzraugs – E.
min.
Beļavskis.
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P109 Kandava Saldus

P111 Ventspils
(Leči) - Grobiņa

37.21-47,77
Brocēnu novads
km

43,20063,00 km

P119
16.440Kuldīga–Alsunga–J
39.826 km
ūrkalne

P123 Zlēkas Ugāle

1,28 km

Seguma
atjaunošana/
23.04.2019.06.07.2019

Pāvilostas
novads

Autoceļa pārbūve/
16.04.2018.01.08.2019.

Kuldīgas,
Alsungas un
Ventspils
novads

Seguma
atjaunošana/
15.04.2019.01.09.2019.

Ventspils
novads

Tilta atjaunošana /
8.04.2019.14.10.2019.

SIA "Saldus
ceļinieks"

Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme
Būvdarbu vadītājs
Grāvju tīrīšana, krūmu ciršana,
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Viens
– E. Brūveris;
caurteku izbūve un tīrīšana. Profila luksofora posms. Divos posmos satiksme tiek
būvuzraugs – V.
labošana ar asfaltu.
organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais
Tihonovs.
būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.

CBF SIA
''Binders''

Grāvja rakšana, grāvju tekņu
nostiprināšana šķembām, nogāžu
nostiprināšana, apzaļumošana ar
augu zemi. Asfalta seguma
nojaukšana, caurteku izbūve,
Būvdarbu vadītājs
zemes klātnes ierakuma
Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Satiksme
– J. Fedotovs;
būvniecība, drenāža būvniecība,
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
būvuzraugs/
salizturīgās kārtas būvniecība,
Septiņi luksoforu posmi. Paredzamais
būvinženieris - E.
šķembu kārtas būvniecība. Karstā
būvobjekta šķērsošanas laiks ~70 min.
Simsons.
asfalta būvniecība, apzaļumošana,
zemes klātnes ierakuma
būvniecība, reciklēšana, nomaļu
apakškārtas uzpildīšana, caurteku
uzstādīšana un grāvja tīrīšana.

SIA "Saldus
ceļinieks"

SIA "Rīgas tilti"

Būvdarbu vadītājs
– E. Brūveris;
būvuzraugs
/būvinženieris - P.
Alknis.

Krūmu zāģēšana, grāvju tīrīšana,
iekāpšanas laukumu demontāža,
plastmasas caurteku uzstādīšana
nobrauktuvēs un betona apmaļu
iebūve.

Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Satiksme
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. Divi
luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~35 min.

Laiduma konstrukcijas veidņu
Būvdarbu vadītājs
izbūve. Laiduma konstrukcijas
Ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Platuma
– J.Voitehovičs;
stiegrojuma izbūve. Laiduma
ierobežojums - 3,0 m. Viens luksofora posms.
būvuzraugs /
konstrukcijas apakšējās daļas
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 5
būvinženieris apstrāde ar smilšu strūklu. Betona
min.
G.Ozols.
iestrāde (laiduma konstrukcijas
uzbetonējumam).
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P130 Līgas Kandava - Veģi

V85 Jūdaži Nītaure

V173 Virķēni Meizakila

V283 Mūrnieki –
Līgatne –
Augšlīgatne

13,95015,300 km

Talsu novads

Seguma
rekonstrukcija /

1,600-7,400
Siguldas novads
km

Seguma
atjaunošana un
Sudas caurtekas
pārbūve/
19.07.2018.12.09.2018.

14,323Rūjienas novads
22,379 km

Seguma
atjaunošana/
12.11.2018.31.05.2019.

8.400 km

Amatas novads

Amatas tilta
atjaunošana/
20.02.2019.12.11.2019.

Raunas novads

Raunas tilta
pārbūve/
07.05.2019.26.05.2019.

V296 Lodes stacija 6,300 km
JaunraunaVeselava

SIA "Saldus
ceļinieks"

Būvdarbu vadītājs
- J.Krūmiņš;
būvinženieris M.Roops;
būvuzraugs J.Grudulis.

Darbi objektā nenotiek.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

CBF SIA
''Binders''

Būvdarbu vadītājs
– K.Linde,
būvuzraugs/
būvīženieris - Ģ.
Prieduls.

Tehnoloģiskais pārtraukums no
14.09.2018.

Satiksme netiek ietekmēta.

AS "A.C.B."

Būvdarbu vadītājs
– A. Rocis,
būvuzraugs/
būvīženieris J.Takeris.

Tehnoloģiskais pārtraukums no
21.12.2018.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

SIA "8 CBR"

Būvdarbu vadītājs
Ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme
– D. Cunskis,
Sagatavošanas darbi, esošo
organizēta ar ceļa zīmēm. Slēgtā satiksme tiltam
būvuzraugs/
konstrukciju nojaukšana un zemes
pāri Amatas upei. Apbraucamais ceļš caur
būvīženieris - J.
darbi.
Kārkļiem pa V291 un A2.
Gruduls.

SIA ''8 CBR''

Būvdarbu vadītājs
– D. Cunskis,
būvuzraugs – A.
Rozītis.
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Konusu nostiprinājumu
izbūve.Pamatojuma izbūve zem
pārejas plātnēm un tilta piejās.

Slēgta satiksme pār tiltu. Satiksme novirzīta pa
apbraucamajiem ceļiem LiepaSmiltene,Valmiera-Cēsis,JāņumuižaPriekuļi,Priekuļi-Rauna. Apbraucamā ceļa
kopējais garums 18 km. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

V386 AlūksneZiemeri-Veclaicene

8,800 km

V996 Ogre - Viskāļi - 3,320-9,755
km
Koknese

V1028 Bauska Bērzi - Ādžūni Lietuvas robeža

V1054 Dimzas –
Vircava – Vairogs

Alūksnes
novads

Vaidavas tilta
pārbūve/
02.05.2019.30.11.2019.

Ogres novads

Seguma
atjaunošana/
25.09.2018.15.06.2019.

7,440–14,62
Bauskas novads
5 km

17,10 km

Jelgavas,
Rundāles
novads

Uzvaras iela
V1101 Dobele –
(no Brīvības
Dobeles pilsēta
Lestene - Tukums * ielas līdz AP
SCO)

Autoceļa
atjaunošana/
01.05.2018.31.08.2019.

SIA "8 CBR"

Būvdarbu vadītājs
Slēgta satiksme no Alūksnes līdz Veclaicenei,
K. Kalniņš –
A/c V386 slēgšana; sagatavošanas izņemot vietējo satiksmi. Satiksme organizēta pa
būvuzraugs/
darbi.
apbraucajamiem ceļiem gar Māriņkalnu (V383,
būvinženieris – K.
V384, V386).
Plakhins.

SIA CBF
''Binders''

Būvdarbu vadītājs
– S. Ruža;
būvinženieris/
būvuzraugs – L.
Straume.

Tehnoloģiskais pārtraukums no
03.11.2018.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

SIA "Union
Asphalttechnik"

Būvdarbu vadītājs
– S. Stravinskas;
būvuzraugs – M.
Balodis;
būvinženieris - A.
Kreilis.

Apzaļumošanas darbu veikšana,
nogāžu planēšana, nobrauktuvju
izbūve un nomaļu uzpildīšana.

Ātruma Ierobežojumi - 30, 50 un 70 km/h. Darba
zonās reversīva kustība organizēta ar ceļa
zīmēm. Masas ierobežojums 10 t. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

Tilta pār Lieparu
atjaunošana/ 100
dienas no
15.08.2019.

SIA "Katleri"

Satiksmes organizēšana tilta
pārbūves laikā. Pagaidu gājēju tilta
Satiksme pār tiltam slēgta. Satiksme tiek
Būvdarbu vadītājs izbūve.Mobilizācija .Mērniecības
organizēta pa apbraucamo ceļu Pērnavieši – A. Blanks;
darbi .Tilta ietves un pandusu
Jaunsvirlauka (V1002) un pašvaldības ceļu (
būvuzraugs – A.
demontāža.Brauktuves seguma
mājas "Aizputņi "- mājas "Pujēkšļi").
Tama.
demontāža uz tilta
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10
brauktuves.Grunts rakšanas darbi
min.
balstu uzbetonējuma izbūvei.

Uzvaras ielas
pārbūve/
02.07.2018.30.11.2019.

SIA "Saldus
ceļinieks"

Būvdarbu vadītājs
Betona apmaļu un bruģa seguma Satiksmi organizē ceļazīmes un regulē luksofori
– M. Miķelsons,
izbūve. Ūdensvada un kanalizācijas
divos posmos. Paredzamais būvobjekta
būvuzraugs – R.
tīklu izbūve. Elektrotīklu izbūve.
šķērsošanas laiks ~ 15 min.
Soks.
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0,000-3,058

Pāvilostas
novads

Seguma
atjaunošana/
15.05.2019.13.07.2019.

V1432 Cēre –
1,500–2,250
km
Pilsarāsji – Gobas

Kandavas
novads

Autoceļa pārbūve/
23.08.2018.30.07.2019.

V1187 Pievedceļš
Pāvilostai

V1435 Līgas –
Zentene – Rideļi

0,050–4,200
km

Kandavas
novads

Autoceļa pārbūve/
23.08.2018.30.07.2019.

V1447 Cēres
apvedceļš

0,000–4,750
km

Kandavas
novads

Autoceļa pārbūve/
23.08.2018.30.07.2019.

V1457 Annenieki - 0.025–4.400
Jaunpils un
km
Dobeles novads
Jaunpils

V1457 Annenieki Jaunpils

7,51km

Jaunpils nov.

Autoceļa pārbūve/
15.04.2019.11.09.2019

Bikstupes tilta
pārbūve/
07.05.2019.12.11.2019.

Būvdarbu vadītājs
– A. Vīnakmens,
SIA "STRABAG"
būvuzraugs/
būvinženieris – A.
Kronloks.

Sagatavošanas darbi; ceļa zīmju
uzstādīšana; demontāžas darbi.

Ātruma ierobežojumi 30 un 50 km/h. Satiksme
organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem.
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5
min.

PA "STRABAG"

Būvdarbu vadītājs
– R. Kugrēns,
būvuzraugs - A.
Bukava.

Šķembu virskārtas ieklāšna un
asfalta seguma apakškārtas
ieklāšana.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksofora
posms. Platuma ierob. 2,75 m. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 min.

PA "STRABAG"

Būvdarbu vadītājs
– R. Kugrēns,
būvuzraugs - A.
Bukava.

Šķembu virskārtas ieklāšna un
asfalta seguma apakškārtas
ieklāšana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksofora
posms. Platuma ierob. 2,75 m. Satiksme tiek
organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~ 15 min.

PA "STRABAG"

Būvdarbu vadītājs
– R. Kugrēns,
būvuzraugs - A.
Bukava.

Šķembu virskārtas ieklāšna un
asfalta seguma apakškārtas
ieklāšana, iebrauktuvju izbūve

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksofora
posms. Platuma ierob. 2,75 m. Satiksme tiek
organizēta ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~ 17 min.

SIA ''Saldus
ceļinieks''

SIA "Rīgas tilti"

Būvdarbu vadītājs
Sagatavošanas darbi, zemes darbi,
Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs
– K. Siksna,
salizturīgās un drenējošās kārtas luksoforu posmi un divos posmos satiksme tiek
būvinženieris - I.
būvniecība, šķembu pamata
organizēta ar priekšrocības zīmes. Plātuma
Tamane,
apakškārtas būvniecība un
ierob. - 2,75m. Paredzamais būvobjekta
būvuzraugs - A.
drenāžas tīklu būvniecība.
šķērsošanas laiks ~ 25 min.
Akimova.
Būvdarbu vadītājs
– J. Voitehovičs,
būvinženieris/
būvuzraugs - K.
Atauga.
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Gājēju pagaidu tilta montāža.
Spiedkanalizācijas pārcelšana.
Esošā tilta demontāža.

Tilts slēgts. Satiksme organizēta pa
apbraucamiem ceļiem. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks 5-7 min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos

Page 11

