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Projekta cikls

Līguma noslēgšana 15.02.2017;

Darbu projekta izstrāde;

Materiālu piegāde, pirmā etapa būvdarbi;

35 dienas: slēgta Viļņas lidosta (14.07.-18.08.2017); 

Pirmā etapa būvdarbu pabeigšana, perimetra ceļu izbūve;

Objekta nodošana ekspluatācijā 22.12.2017.



Projektēšana

Sadarbība ar projektētāju – UAB “Vilniaus hidroprojektas”
Būvnieka pieredze un inovatīvie risinājumi:

− Slēgtā tipa lietus ūdens savākšanas teknes gar skrejceļu;
− LKT stikla šķiedras (GRP) akas un caurules;
− Mikrotunelēšana;
− CIPP/oderēšana;
− F900 klases 

aku pārsedzes;
− GRP apgaismes 

masti;
− Hidrosēja. 



Pirmā etapa būvdarbi

Materiālu piegāde;
Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkla būvniecība (12,7 km);
Elektroapgādes kabeļu montāža (71,9 km);
Lidjoslas pastiprināšana (38,6 ha);
Pretputekļu
aizsardzības 
pasākumi lidjoslai 
lidojumu laikā;
Atgūtā materiāla 
pārstrāde.



35 dienas (14.07.-18.08.2017)
Tehnikas un darbaspēka plānošana un koordinēšana

Ap 300 tehnikas un transporta vienību;
Ap 200 cilvēku;
Darbs tiek organizēts

2 maiņās

Darba uzdevumu
aktualizēšana pirms
katras maiņas.



35 dienas (14.07.-18.08.2017)
Skrejceļa seguma atjaunošana

Esošā seguma frēzēšana vairāk kā 165 000 m²;
Asfaltbetona seguma izbūve vairāk kā 584 000 m²;
Darbi veikti, izmantojot 3D sistēmu;
ELT kabeļu 
aizsargcauruļu
iestrāde segumā;
Vietējo ražotāju 
asfaltbetons
(143 000 t)



35 dienas (14.07.-18.08.2017)
Slēgtā tipa lietus ūdens savākšanas teknes gar skrejceļu

Būvuzņēmēja ieteikts risinājums;
2,95 km 11 dienu laikā (270m/dnn);
Ražotas Čehijā pēc individuāla projekta;
Viena elementa svars 
2 800 kg.



35 dienas (14.07.-18.08.2017)
Nestandarta būvdarbi

UAB “Grinda” caurules (d1500, L=625m) zem skrejceļa 
CIPP/oderēšanas darbi  h=8m dziļumā, iztekas būvniecība;
LKT kolektora (d1420, L=78m) izbūve zem skrejceļa ar 
mikrotunelēšanas
metodi;
Esoša LKT dzelzsbetona 
kolektora renovācija 
(d1500, L=600m);
Grunts stabilizācija ar 
injicēšanas metodi 
(500 m²)



35 dienas (14.07.-18.08.2017)
Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas ierīkošana

CAT I un CAT II gaismu sistēmas izbūve; 
PAPI gaismu sistēmas uzstādīšana;
Signālgaismu lampu montāža: 1 020 gab;
ADB Safegate 2A  
signālgaismu vadības 
sistēmas 
programmatūras 
uzstādīšana un
palaišana. 



Energoefektivitāte

Jaunākās paaudzes elektromontāžas materiāli, LED gaismekļi;

Zemāks elektroenerģijas patēriņš lidlauka apgaismojumam;

Gaismu sistēmas 
darbības kontroles 
uzlabošana, pateicoties 
jaunākās paaudzes 
programmatūras 
iespējām.



Sabiedrības ieguvums

Daļa finansējuma palika vietējā Lietuvas tirgū:
- vietējās tehnikas un transporta noma;
- vietējie apakšuzņēmēji;
- vietējie būvmateriāli (asfaltbetons, minerālie materiāli).

Lidojumu drošības uzlabošana, īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos;

Būvdarbu ietekme uz lidojumu grafiku tikai 35 dienas (lidojumi no 
14.07. līdz 18.08.2017. tika pārcelti uz Kauņas lidostu);  

Viļņas lidostas konkurētspējas palielināšana reģionā.



Sabiedrības ieguvums

 Viļņas lidosta sagaida pirmo reisu pēc skrejceļa rekonstrukcijas. 
Zīmīgi, ka tas bija Latvijas aviosabiedrības «airBaltic» lidojums reisā Rīga – Viļņa.
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