Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2019. gada 9. septembra līdz 2019. gada 15. septembrim
Autoceļš

"Sēnītes posms".
A2 Rīga-SiguldaIgaunijas robeža
(Veclaicene)

"Sēnītes posms".
A3 Inčukalns Valmiera

Adrese, km

k25,5-39,4
km

0,00-1,65
km

Administratīvā
teritorija

Garkalnes un
Inčukalna
novads

Objekts / termiņš

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

Būvuzņēmējs

Piegādātāju
apvienība''Binders
un ACB''

Atbildīgās
personas
(uzvārds, slodze)

Būvdarbu vadītājs
– A. Vigulis;
būvuzraugs – J.
Rozīte.

Inčukalna un
Sējas novads
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Plānotie darbi

Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)

Grāvju rakšana, reciklēšana,
drenāžas un caurteku izbūve.
Zemes klātnes ierakuma,
uzbēruma būvniecība.
Asfaltbetona, kārtas izbūve,
apzaļumošanas darbi,augu
zemes noņemšana.

Ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h.
A/c A2 brauktuve Sigulda – Rīga slēgta.
Satiksme organizēta pa brauktuvi Rīga –
Sigulda divos virzienos, viena josla katrā
virzienā.
Slēgts pārvads pār a/c A2 Vangažos.
Satiksmes mezglā Sēnītē slēgta rampa
Rīga – Valmiera kā arī a/c A2 satiksmes
pārvadi. Sēnītes mezglā uz Rampām
satiksmi regulēs ar ceļa vairogu un
vadstatņiem. Augstuma gabarīta
ierobežojums 4.50 m, platuma
ierobežojums 4.50 m Paredzamais
remontposma šķērsošanas laiks ~25 min.

A3 posmā (0,7-1,65 km),
apdares darbi, drenāžas
izbūve,būvbedres
aizbēršana,caurtekas izbūve,
liekās grunts noņemšana.

Reversīvo kustību regulē ceļa zīmes vai
regulētāji. Augstuma gabarīta
ierobežojums 4.50 m, platuma
ierobežojums 4.50 m. Ātruma
ierobežojums 50 km/h. Paredzamais
remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.

A2 Rīga - Sigulda 88,10-95,20
Igaunijas robeža
Priekuļu novads
km
(Veclaicene)

A3 Inčukalns –
Valmiera –
Igaunijas robeža
(Valka)

4,52-4,82
km

A6
Rīga–Daugavpils–
174,00Krāslava–Baltkrievi
176,00 km
jas robeža
(Patarnieki)*

A10 Rīga –
Ventspils

13.41 19.25 km

Segas pārbūve
20.08.2018.15.09.2019.

AS "TREV-2
Grupp"

Atbildīgais
Asfaltbetona ieklāšana,
Būvuzraugs/
apzaļumošanas darbi;
Būvinženieris
labā/kreisā puse uzbēruma,
Rolands
salizturīgās kārtas būvniecība;
Šteinbergs
labā/kreisā puse: asfaltbetona
Atbildīgais
ieklāšana; asfaltbetona
būvdarbu vadītājs ieklāšana, apzaļošanas darbi.
Alan Muruväli

Viens luksoforu posms. Ātruma
ierobežojums 50 km/h. Paredzamais
remontposma šķērsošanas laiks ~15 min.

Drošības barjeru izbūve;
Marķējuma uzklāšana;
Apzaļumošana; Ceļa zīmju
uzstādīšana.

Viens luksoforu posms darba laikā.
Ātruma ierobežojums 30,50 un 70km/h.
Platuma ierobežojums 4 m. Paredzamais
remontposma šķērsošanas laiks ~5 min.

Kominikāciju izbūve ar
caurduršanas metodi

Viens luksoforu posms. Paredzamais
remontposma šķērsošanas laiks ~10 min.

Sējas novads,
Krimuldas
novads

Atjaunošana
15.07.2019. 12.09.2019.

SIA "8CBR"

Atbildīgais
Būvuzraugs/
Būvinženieris
Igors Ivanovs
Atbildīgais
būvdarbu vadītājs Kaspars Ieviņš

Līvānu pilsēta

Rīgas ielas
komunikācijas
izbūve pārbūve
Līvānos

SIA “Jēkabpils
PMK”

Būvdarbu vadītājs
- Jānis Dimants

Seguma
rekonstrukcija
Babītes novads (pastiprināšana)04.
06.2019.18.09.2020.

Piegādātāju
apvienība "ACB
un Binders"

Sagatavošanas darbi;
Būvdarbu
demontāžas darbi; zemes darbi;
vadītājs Dzintars
segas nesaistīto kārtu izbūve,
Blumers
komunikāciju izbūves darbi,
Būvuzraugs
drenāžas un caurteku izbūves
Sandis Feldmanis darbi, reciklēšana, asfaltēšana,
gājēju tuneļa rekonstrukcija.
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Būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas
divlīmeņu krustojumā ar Rīgas apvedceļu
A5. Slēgtas rampas, izveidotas
apgriezšanās vietas uz A5. Ātruma
ierobežojums - 50 un 70km/h.
Jaunizveidotajās malējās joslās platuma
ierobežojums - 3.0m, vidus joslās - 2.7m
Paredzamais remontposma šķērsošanas
laiks ~12 min.

A12
Jēkabpils Rēzekne - Ludza Krievijas robeža
(Terehova) *

“Zīlānu ielas
pārbūve, Jēkabpilī
(posmā no
Zīlānu iela Jēkabpils pilsēta Slimnīcas ielas līdz
Ķieģeļu ielai)”/
27.05.2019.31.10.2019.

A12
Jēkabpils Rēzekne - Ludza Krievijas robeža
(Terehova) *

“Zīlānu ielas
pārbūve, Jēkabpilī
(posmā no Rīgas
Zīlānu iela Jēkabpils pilsēta
ielas līdz Ventas
ielai)”/ 19.08.2019.30.11.2019.

A12
Jēkabpils Rēzekne - Ludza Krievijas robeža
(Terehova)

124,56 –
125,08 km

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

SIA "Ošukalns"

Sagatavošanas darbi, lietus
kanalizācijas izbūves darbi,
Satiksme slēgta. Apbraucamais ceļš tiek
ūdensvada izbūves darbi, zemes
organizēts ar ceļa zīmēm pa Rēzeknes
Būvdarbu vadītājs darbi, ceļa konstruktīvo kārtu
ielu. Ātruma ierobežojumi 30 un 50 km/h.
- V. Vargulis.
izbūves darbi, ceļa asfalta
Paredzamais remontposma šķērsošanas
seguma izbūves darbi, piegulošo
laiks ~5 min.
teritoriju apzaļumošanas un
sakārtošanas darbi.

SIA "Ošukalns"

Sagatavošanas darbi, lietus
kanalizācijas izbūves darbi,
ūdensvada izbūves darbi, zemes Satiksme slēgta. Satiksme tiks novirzīta pa
Būvdarbu vadītājs darbi, ceļa konstruktīvo kārtu
apbraucamo ceļu - Kurzemes ielu. Ātruma
- V. Vargulis.
izbūves darbi, ceļa asfalta
ierobežojumi 50 km/h. Paredzamais
seguma izbūves darbi, piegulošo remontposma šķērsošanas laiks ~3 min.
teritoriju apzaļumošanas un
sakārtošanas darbi.

Gājēju velpsipēdistu celiņa
Ludzas novads
SIA "Ceļi un tilti"
izbūve/ 09.09.2019.08.11.2019.

Aglonas
novads

Tilta pārbūve/
01.04.2019.08.11.2019.

SIA ''Viadukts ''

Būvdarbu vadītājs
– J. Stroževs;
Sagatavošanas darbi.
būvuzraugs – O. Demontāžas darbi, zemes darbi.
Ivanova.

Būvdarbu vadītājs
– R. Sankausks;
būvuzraugs – V.
Cepurītis.
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Tilta pieeju būvniecība, blakus
esošā stāvlaukuma izbūve.

Ātruma ierobežojums 30 km/h. P;latuma
ierobežojums 2.75 m. Paredzamais
remontposma šķērsošanas laiks ~3 min.

Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.

A14 Daugavpils
0,06-8,30
apvedceļš (Kalkūni km
Tilti)

Daugavpils
novads

Segas
pastiprināšana
(pārbūve)/
01.04.2019.27.10.2019.

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

Daugavpils
novads

Tilta atjaunošana/
12.03.2018.30.08.2019.

P4 Rīga - Ērgļi

8.176-8.900
un 9.300- Stopiņu novads
9.524 km

Seguma
atjaunošana/
26.08.201927.11.2019

CBF SIA
"Binders"

Sagatvošanās darbi (satiksmes
organizēšana); nogāžu
planēšana, nostiprināšana ar
augu zemi, ar pretkorozijas
paklāju; zemes klātnes ierakuma
un uzbēruma izbūve; caurteku
galu būvniecība; betona
Būvdarbu vadītājs
Viens luksoforu posms. Saistes kārtas
apmaļu, Nesaistītu
– R.
izbūves laikā satiksmi regulēs regulētāji.
minerālmateriālu pamata
Gabrusenoks;
Ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h.
nesošās apakškārtas
būvuzraugs – V.
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
būvniecība; Nesaistītu
Eglītis.
~30 min.
minerālmateriālu pamata
nesošās virskārtas būvniecība;
Ietvju, autobusa pieturvvietu
izbūve; betona, granīta apmaļu
uzstādīšana, granīta bruģa
seguma izbūve; Karstā asfalta
saistes kārtas būvniecība.

SIA "Rīgas tilti"

Būvdarbu vadītājs
– J. Voitehovičs;
būvuzraugs - A.
Valters.

SIA "Roadeks"

Projekta vadītājs –
Asfalta dilumkārtas būvniecība,
A. Blūmanis;
nomaļu uzpildīšana, profilēšana
būvuzraugs - R.
un blīvēšana.
Liepiņš.
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Darbi pabeigti.

Ātruma ierobežojums 70 km/h
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
~1 min.

Darba laikā līdz diviem satiksmes
regulētājiem. Ātruma ierobežojums 50
km/h. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~7 min.

P4 Rīga - Ērgļi

P8 Inciems Sigulda -Ķegums

P10 Inčukalns Ropaži-Ikšķile

97.68 99.39 km

73,750 km

35,59 40,58 km

Ērgļu novads

Pārbūve
10.06.2019. 01.06.2020

Ķeguma novads

Ķeguma HES tilta
atjaunošana/
13.08.2018.28.10.2019.

Ikšķiles novads

Posma
rekonstrukcija/
02.09.2019. 01.09.2020.

SIA "SALDUS
CEĻINIEKS"

Būvuzraugs:
Heinrihs
Mazaļevskis
Būvdarbu
vadītājs: Aigars
Aniņš.

Dažādi domontāžas darbi;
Zemes klātnes
ierakuma,uzbēruma būvniecība
Četri luksoforu posmi. Ātruma
ceļā un nobrauktuvēs;
ierobežojums 50 km/h. Satiksme
Salturīgās, drenējošās kārtas
organizēta pa joslām ar luksaforiem,
būvniecība;
ierobežojumi ar vadstatņiem. Paredzamais
Šķembu pamata būvniecība
būvobjekta šķērsošanas laiks ~25 min.
Asfalta būvniecība
Būvkonstrukcijas (Ogres tilts);
LKT darbi

LLK " Viadukts "
SIA

Satiksmes organizācija.
Tērauda konstrukciju tīrīšanas
un krāsošanas darbi.
Deformācijas šuves demontāžas
Būvdarbu vadītājs
darbi.Deformacijas šuvju
Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums – V. Bakanovs;
uzstādīšanas darbi.Stacionāro
30 km/h. Platuma ierobežojums 2.75 m.
būvuzraugi - A.
sastatņu uzstādīšana zem
Masas ierobežojums - 15 t. Paredzamais
Zilaucs, J.
tērauda laidumiem.
būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 min.
Rasnačs.
Dzelzsbetona plātņu un balstu
rīģeļu betona nokalšana. Veidņu
un stiegrojuma uzstādīšana.
Betonēšanas darbi. Gājēju
barjeru uzstadīšanas darbi.

SIA ''OSTAS
CELTNIEKS''

Koku, krūmu ciršana.
Būvdarbu vadītājs
Asfaltbetona segas nojaukšana, Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums – O. Rikmanis;
augu zemes noņemšana,
50 km/h. Paredzamais būvobjekta
Būvuzraugs grants/šķembu seguma kārtas
šķērsošanas laiks ~20 min.
D.Čonka
demontāža.
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P30 Cēsis –
Vecpiebalga –
Madona

P32 Augšlīgatne Skrīveri

49,06-61,13
km

73,18 km

P35 Gulbene - Balvi
2,140- Viļaka - Krievijas
12,680 km
robeža (Vientuļi)

Vecpiebalgas un
Madonas
novads

Skrīveru novads

Gulbenes
novads

Segas pārbūve/
16.04.2019.15.08.2020.

Maizītes tilta
pārbūve/
07.05.2019.23.10.2019.

Autoceļa pārbūve/
13.09.2018.10.2019.

AS "TREV-2
Grupp"

SIA
"Būvinženieris"

SIA "8 CBR"

Pagaidu satiksmes organizācijas
ceļu zīmju uzstādīšana,
Autoceļa uzmērīšana un
nospraušana, liekās grunts
noņemšana, asfalta seguma
Būvdarbu vadītājs
nofrēzēšana pamatceļam
– I. Keišs;
ierakuma izbūve, caurteku
Trīs luksoforu posmi. Maksimālā ātruma
būvinženieris A.
demontaža un uzstādīšana,
ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais
Bruņa;
drenāžas izbūve, uzbēruma
būvobjekta šķērsošanas laiks ~26 min.
būvuzraugs izbūve, salizturīga materiāla
V.Pozniševs.
izbūve, nesaistītu
minerālmateriālu pamata
nesošās kārtas būvniecība,
karstā asfalta apakškārtas
būvniecība.

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

Minerālmateriāla ieklāsāna Segas šķembu pamatu
virskārtas iekāšana.
Asfaltbetona ieklāšana.
Asfaltbetona saistes kārtas
ieklāšana. Asfalta dilumkārtas
ieklāšana. Nomaļu izbūve,
minerālmateriāla ieklāšana.

Būvdarbu veikšanas laikā satiksmes
regulētāji. Satiksmi paredzēts novirzīt
pārmaiņus pa ceļa vienu pusi ~6 0m labi
pārredzamā posmā. Ātruma ierobežojums
30 km/h. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~2 min.

Būvdarbu vadītājs
– A. Liedskalniņš,
būvuzraugs – I.
Dzedzele,
būvinženieris - M.
Brūveris.

Mellupes caurtekas iekšdarbi,
Zemes klātnes ierakuma
būvn.,ceļam un pieslēgumos,
Salturīgās kārtas būvniecība,
NMM apakškārtas/virskārtas
izbūve,apakškārtas izbūve
meliorācijas pārbūve, kabeļu
aizsardzības darbi, apgaismes
izbūves darbi, betona apmaļu
izbūve.

Čerti līdz seši luksoforu posmi. Ātruma
ierobežojumi 50 km/h. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks 35-45 min.
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P35 Gulbene - Balvi
59,60-63,04 Viļakas novads,
- Viļaka - Krievijas
km
Viļaka
robeža (Vientuļi)

P36 Rēzekne Gulbene

P72 Ilūkste
(Virsaiši) - Bebrene
- Birži

12,25020,900 km

5,070 8,120 km

Rēzeknes
novads

Ierakuma izstrāde, uzbēruma
izbūve, kabeļu aizsargcauruļu
Būvdarbu vadītājs izbūve, caurteku uzstādīšana, Trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums
– G. Strods,
drenējošā slāņa izbūve, minerāl
50 km/h. Platuma ierob. - 3,5 m.
būvuzraugs – R.
materiālu pamata nesošās
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
Eiduks.
apakškārtas būvniecība,
~22 min.
ģeorežģa ieklāšana, betona
apmaļu uzstādīšana.

Autoceļa pārbūve/
20.05.2019.30.06.2020.

SIA "Ceļi un tilti"

Autoceļa pārbūve/
16.05.2018.07.2019.

SIA "YIT Infra
Latvija"

Būvdarbu vadītājs
- J. Fedotovs,
būvuzraugs – J.
Trejs.

Būvdarbi pabeigti.

Ātruma ierobežojums 70 km/h.
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
~10 min.

SIA"Latgales
Ceļdaris"

Būvdarbu
vadītājs
Aleksandrs
Prokofjevs';
Būvuzraugs
Imants Teibe

Zemes klātnes ierakuma
būvniecība. Salizturīgās kārtas
būvniecība.
Nesaistītu minerālmateriālu
maisījuma pamata nesošās
apakškārtas būvniecība.

Līdz trim luksoforu posmiem. Ātruma
ierobežojumi 30,50 un 70 km/h.
Paredzamais remontposma šķērsošanas
laiks ~15 min.

Autoceļa
posma atjaunošana
Ilūkstes novads
(pārbūve)
12.06.201909.10.2019.
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P73 Vecumnieki
Nereta – Subate

P75 JēkabpilsLietuvas robeža
(Nereta) *

P87 BauskaAizkraukle

P89 Ķekava Skaistkalne

0,000 –
7,269 km

Vecumnieku
novads

5,005-6,015
Jēkabpils pilsēta
km

61,20-63,36
Ķeguma novads
km

0,094 2,100 km

Ķekavas novads

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

Seguma
atjaunošana/
28.08.2019. 31.10.2019.

Seguma pārbūve/
10.12.2018.08.01.2020.

Rekonstrukcija/
23.04.2019.08.11.2019.

Seguma
atjaunošana/
1.08.2019 31.08.2019

Segas pārbūve/
29.04.2019.30.06.2020.

SIA "VIA"

Būvdarbu
vadītājs
G.Gruntiņš;
Būvuzraugs J.
Mežals

Uzmērīšana un nospraušana,
Asfalta seguma izlīdzinošā
frēzēšana, Karstā asfalta
Divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi
iesēdumu remonts, Karstā
30,50 un 70 km/h. Paredzamais
asfalta profila labošana.Bedrīšu
remontposma šķērsošanas laiks ~20 min.
aizpildīšana ar karsto
asfaltbetonu. Caurtekas
demontāža un izbūve.

Sagatavošanas darbi, zemes
darbi, ceļa konstruktīvo kārtu
izbūves darbi, ceļa asfalta
seguma izbūves darbi, ceļa
nogāžu un piegulošo teritoriju
apzaļumošanas un
sakārtošanas darbi

Ātruma ierobežojumi 30 km/h.

SIA "VIA"

Būvdarbu vadītājs
– M. Miķelsons;
būvinženieris – R.
Šteinbergs.

Zemes darbi, caurteku
uzstādīšana, segas nesaistīto
kārtu izbūve, betona apmaļu
uzstādīšana, nogāžu
nostiprināšana.

Satiksme ir slēgta. Apbraucamajā ceļā
viens luksoforu posms. Ātruma
ierobežojumi 50 km/h. Apbraucamais ceļš
P87- LVM meža ceļš Mentas trase-LVM
meža ceļš Briežu trase 3-Saules ielaKalna iela Jaunjelgavā (~10,4km)
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
~15 min.

SIA ''VIA''

Būvdarbu vadītājs
– M. Miķelsons;
būvinženieris – R.
Koops.

Būvdarbi ir pabeigti.

Ātruma ierobežojumi 70 km/h.
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
~2 min.

SIA "Ošukalns"

Būvdarbu vadītājs
– A. Kusiņš.

Esošā ceļa seguma planēšana,
Būvdarbu vadītājs
frēzētā asfalta demontāža,
PA "STRABAG &
– G. Puķe;
ierakuma izstrāde, salizturīgās
Igate"
būvuzraugs – .G.
kārtas būvniecība, šķembu
Millere.
virskārtas izbūve, karstā asfalta
izbūve.
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Septiņi luksofora posmi. Ātruma
ierobežojums 70 un 50 km/h. Platuma
ierob. - 3,2 m. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~50 min.

P101 KalnciemsKūdra

P104 Tukums Auce - Lietuvas
robeža (Vītiņi)

P108 Ventspils Kuldiga- Saldus

P111 Ventspils
(Leči) - Grobiņa

P112 KuldīgaAizpute-Līči

km 0,07511,510

55,68-60,80
km

Jelgavas novads

Auces novads

3.93-24.26
Ventspils novads
km

43,20063,00 km

Pāvilostas
novads

0,824 –
Kuldīgas novads
15,300 km

Segas
atjaunošanas un
segas pārbūves
būvdarbi/
05.08.2019.23.11.2019

Būvdarbu vadītājs Grāvju tīrīšana grunti aizvedot,
– E. Brūveris;
Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas
būvuzraugs /
būvniecība, Karstā asfalta
būvinženieris – M.
izbūve, karstā asfalta profila
Balodis.
labošana.

Viens luksoforu posms. Ātruma
ierobežojums 50 km/h. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.

Autoceļa pārbūve/
30.04.2019.26.10.2019.

Zemes darbi; asfalta seguma
Būvdarbu vadītājs
demontāža, ierakuma, uzbēruma
– A. Flugrāfs;
būnvniecība. Smilts un reciklētā
būvinženieris - A.
SIA "STRABAG"
maisījuma iestrāde, betona
Kreilis;
apmaļu uzstādīšana, grāvju
būvuzraugs – E.
rakšana, nogāžu nostiprināšana
Beļavskis.
ar augu zemi.

Līdz diviem luksoforu posmiem. Ātruma
ierobežojumi 50 un 70 km/h.Platuma
ierobežojums 3 m. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~20 min.

Segas
pastiprināšana
pārbūve/
15.07.201931.10.2019

Sagatavošanas darbi, zemes
Būvdarbu vadītājs
darbi, segas nesaistīto kārtu
– Jānis Fedotovs;
izbūve, asfalta frēzēšana,
CBF SIA"Binders"
būvuzraugs –
ierakuma būvniecība,salizturīgās
Jānis Takeris
kārtas būvniecība, pamata
nesošās kārtas būvniecība.

Astoņi luksoforu posmi. Ātruma
ierobežojumi – 50 un 70 km/h. Platuma
ierobežojums 3,5 m. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~70 min.

Autoceļa pārbūve/
16.04.2018.30.08.2019.

Seguma
atjaunošana/
31.07.2019.;
30.09.2019.

SIA " Saldus
ceļinieks "

CBF SIA
''Binders''

SIA
''STRABAG'

Būvdarbu vadītājs
– J. Fedotovs;
būvuzraugs/
būvinženieris - E.
Simsons.

Būvdarbi pabeigti.

Visā būvobjekta posmā tiks saglabāts
ātruma ierobežojums 70 km/h - līdz
saķeres koeficienta noteikšanai un
testēšanas rezultātu saņemšanai.

Liekās grunts aizvešana.
Pasažieru platformu būvniecība.
Būvdarbu vadītājs
Ceļa betona apmaļu nomaiņa.
Ātruma ierobežojumi – 50 un 70 km/h.
– A. Vīnakmens;
Karstā asfalta profila labošana. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
būvuzraugs - D.
Ceļa drošības barjeru
~12 min.
Zauers
uzstādīšana. Caurteku tīrīšana.
Apzaļumošana ar augu zemi.
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P123 Zlēkas Ugāle

P127 Talsi Upesgrīva

1,28 km

1,350-7,110
km

P130 Līgas Kandava - Veģi

13,95015,300 km

V36 Juglas
Papīrfabrikas
ciemats - Ulbroka

0.015 2.165 km

V175 Rūjiena –
Igaunijas robeža

Tilta atjaunošana /
Ventspils novads
8.04.2019.14.10.2019.

Talsu novads,

Pārbūve /
15.07.2019. 30.07.2020.

Talsu novads

Seguma
rekonstrukcija /

Stopiņu novads

Seguma
atjaunošana/
26.08.201927.11.2019

Koņu pagasts
Naukšēnu
3,079 –
novadā,
12,135 km
Vilpulkas
pagasts
Rūjienas novadā

Seguma
atjaunošana/
09.08.2019. –
07.10.2019.

SIA "Rīgas tilti"

Būvdarbu vadītājs Laiduma konstrukcijas ,tērauda
– J.Voitehovičs;
ietves konstrukcijas montāža.
būvuzraugs /
Uzbēruma nogāzes
būvinženieris paplašinājuma būve.
G.Ozols.
Asfaltbetona seguma izbūve.

Viens luksoforu posms. Ātruma
ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h. Platuma
ierobežojums - 3,0 m. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks 5 min.

SIA "Saldus
ceļinieks"

Būvdarbu vadītājs
- J.Osipovs/ ;
Būvuzraugs
K.Baumanis.

Sagatavošanas darbi; zemes
darbi; caurteku izbūve; ar
saistvielām nesaistītas
konstruktīvas kārtas; ar
saistvielām saistītas
konstruktīvas kārtas.

Četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi
50 un 70 km/h. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks 30 min.

SIA "Saldus
ceļinieks"

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

Darbi objektā nenotiek.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

SIA "Roadeks"

SIA "8 CBR"

Būvdarbu vadītājs
Darba izpildes laikā satiksmes regulētāji.
- A.Blūmanis; ;
Ātruma ierobežojums - 50 km/h.
Karstā asfalta profila labošana.
būvuzraugs Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
R.Liepiņš
5 min.

Būvdarbu vadītājs
- K.Ieviņš
būvuzraugs S.Kaktīts.
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Grāvju tīrīšana, apauguma
noņemšana, seguma izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h.Platuma
ierobežojums 2.75 m. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks 11 min.

V187 Valmiera –
Rauna

V254
Vidaga–Grošļi–Kru
stakmens*

V283 Mūrnieki –
Līgatne –
Augšlīgatne

V300 DrustiDzērbene-Skujene

V386 AlūksneZiemeri-Veclaicene

V695 Daugavpils Birķeneļi - Smeline

Priekuļu novads,
km 10,435 –
Beverīnas
26,850
novads, Raunas
novads

0,000 km

8,400 km

21,80 km

8,800 km

2,11 - 2,79
km

Seguma
atjaunošana/
04.09.2019.07.11.2019.

Gulbenes
novads

Vidagas upes tilts

Amatas novads

Amatas tilta
atjaunošana/
20.02.2019.12.11.2019.

Vecpiebalgas
novads

Meļļupes
caurtekas autoceļā
V300 DrustiDzērbene-Skujene
21,80 km pārbūve
165 dienu laikā no
12.06.2019.

Alūksnes novads

Vaidavas tilta
pārbūve/
02.05.2019.30.11.2019.

Daugavpils
novads

Seguma
atjaunošana;
ceļa pārbūve;
satiksmes drošības
uzlabojumi;
u.c./10.06.1910.10.19

AS "TREV-2
Grupp"

SIA "Ceļinieks
2010"

Būvdarbu vadītājs Liekās grunts aizvešana, grāvju
Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.
- H.Kuimets
tīrīšana, teritorijas attirīšana no
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks
būvuzraugs krumiem, bojato nostiprinājuma
25 min.
L.Daškēvičs.
atbalsta atjaunošana.

Būvdarbu vadītājs
- Guntis Paulsons
būvuzraugs Andris Rozītis.

Tilta remontdarbi.

No 24.07.19. satiksme uz tilta slēgta un
organizēta pa apbraucamo ceļu
Cirgaļi–Palsmane–Ūdrupe V248; ceļu
Lankaskalns–Vidaga V249 un ceļu
Velēna–Vireši V411. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 28 min.

SIA "8 CBR"

Zemes darbi, daļēja, “slodzi
Būvdarbu vadītājs
Slēgta satiksme tiltam pāri Amatas upei.
neuzņemošo” tilta laiduma
– D. Cunskis,
Organizēts apbraucamais ceļš caur
veidņu demontāža ,pārejas
būvuzraugs/
Kārkļiem pa autoceļu Cēsis–Kārļi–Ieriķi
plātnes izbūve pie krasta balsta.
būvīženieris - J.
(V291) un Vidzemes šoseju (A2). Ātruma
Tilta laiduma sagatavošana
Gruduls.
ierobežojums 50 km/h.
hidroizolācijas kārtas uzklāšanai.

SIA "8. CBR"

Būvdarbu
vadītājs objektā
Kaspars Kalniņš,
būvuzraugs
Edgars Sturme

SIA "8 CBR"

Būvdarbu vadītājs
K. Kalniņš –
būvuzraugs/
būvinženieris – K.
Plakhins.

Veidņu un stiegrojuma būve
laiduma kosntrukcijas plātnei,
apbraucamo ceļu uzturēšana.

Slēgta satiksme pāri tiltam. Satiksme
organizēta pa apbraucajamiem ceļiem gar
Māriņkalnu (V383 un V384 ).

SIA "Latgales
Ceļdaris"

Būvinženieris
(būvuzraugs):
Artūrs Miķelsons,
Būvdarbu
vadītājs: Aleksejs
Petrovs,

Zemes klātnes uzberuma
izbūve, Nesaistītu
minerālmateriālu pamata
nesošās kārtas būvniecība,
betona apmaļu uzstādīšana,
Karstā asfalta apakškārtas
būvniecība.

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas
laiks ~ 5 min.
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Satiksme slēgta un organizēta pa
Stiegrojums caurtekai. Veidņi
apbraucamo ceļu caur Taureni pa
caurtekai. Betons caurtekai.
autoceļiem P3, V309 un P30. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

V1028 Bauska Bērzi - Ādžūni Lietuvas robeža

V1054 Dimzas –
Vircava – Vairogs

7,440–14,62
Bauskas novads
5 km

17,10 km

Jelgavas un
Rundāles
novads

Autoceļa
atjaunošana/
01.05.2018.31.08.2019.

Tilta pār Lieparu
atjaunošana/
07.05.2019.15.08.2019.

SIA "Union
Asphalttechnik"

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

Būvdarbi nenotiek.

SIA "Katleri"

Satiksmes organizēšana
Būvdarbu vadītājs
būvdarbu laikā. Nogāžu
– A. Blanks;
veidošana un nostiprināšana ar
būvuzraugs – A.
augu zemi apsētu ar zāli
Tama.
būvdarbu robežās.

Satiksme pa tiltu organizēta ar
priekšrocības ceļa zīmēm pa vienu
braukšanas joslu. Ātruma ierobežojums
līdz 30 km/h. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks ~ 1 min.

Viens luksoforu posms. Platuma
ierobežojums - 3 m. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

Divi luksoforu posmi.Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

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

Uzvaras ielas
pārbūve/
02.07.2018.30.11.2019.

SIA "Saldus
ceļinieks"

Kanalizācijas tīklu izbūve;
Būvdarbu vadītājs
Apgaismojuma izbūve; Betona
– M. Miķelsons,
apmaļu un ietves konstruktīvo
būvuzraugs – R.
kārtu izbūve; Šķembu pamatu un
Soks.
asfalta izbūve.

4.880-5.030
Novadnieku
6.900-7.330 pagasts, Saldus
km
novads

Seguma
atjaunošana/
04.09.2019. 03.10.2019.

SIA "Saldus
ceļinieks"

Būvdarbu vadītājs
– M.Miķelsons
būvuzraugs –
l.Eglīte

V1162 (SaldusKūdra)

Masas ierobežojums 10 t., citu satiksmes
ierobežojumu nav.
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Šķembu pamata demontāža,
grāvju tīrīšana, liekās grunts
aizvešana, salizturīgās un
šķembu kārtas izbūve.

V1457 Annenieki - 0,025–4,400
Jaunpils un
km
Dobeles novads
Jaunpils

V1457 Annenieki Jaunpils

7,51km

Jaunpils novads

Autoceļa pārbūve/
15.04.2019.11.09.2019.

Bikstupes tilta
pārbūve/
07.05.2019.12.11.2019.

SIA ''Saldus
ceļinieks''

SIA "Rīgas tilti"

Būvdarbu vadītājs
– K. Siksna,
būvinženieris - I.
Tamane,
būvuzraugs - A.
Akimova.

Būvdarbi pabeigti.

Ātruma ierobežojums 70 km/st.līdz saķeres
koeficientu mērijumu veikšanai.

Būvdarbu vadītājs
– J. Voitehovičs,
Tilts slēgts. Satiksme organizēta pa
Betona kopšana. Atveidņošana.
būvinženieris/
apbraucamo ceļu. Paredzamais būvobjekta
Pamatu izbūve pārejas plātnēm.
būvuzraugs - K.
šķērsošanas laiks 5-7 min.
Atauga.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos
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