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Būves raksturojums

Autoceļš A10, posmi km 20,06 – 23,84 un km 36,49 – 38,57;

Tilts pār Varkaļu kanālu;

Tilts pār Lielupi;

Ceļa pārvads km 37,32.



Būves raksturojums

Rekonstruēto posmu kopgarums: 6,67 km;
Brauktuves asfaltbetona seguma izbūve: 72 000 m²;
Esošās a/b segas un nesaistītā minerālā materiāla aukstā 
pārstrāde (reciklēšana)
66 000 m² apjomā;
Betona tekņu izbūve,
caurteku, drošības 
barjeru un satiksmes 
organizācijas 
aprīkojuma 
nomaiņa, horizontālā 
marķējuma uzklāšana.

Autoceļš A10 Rīga - Ventspils



Būves raksturojums

Dz/betona siju tilts, L = 61,4 m, laidumu shēma: 18,2 + 28 + 18,2m;
Pastiprinātas laidumu konstrukcijas nomainot sijas, jauna stiegrota 
vieglbetona plātne virs esošajām sijām, gājēju ietves izveide, jaunas 
pārejas plātnes un 
deformācijas šuves, 
hidroizolācijas un 
drošības barjeru 
nomaiņa;
Rekonstrukcijas darbi 
veikti, nepārtraucot 
divvirzienu satiksmi;
Apakšuzņēmējs
SIA «Tilts».

Tilts pār Varkaļu kanālu



Būves raksturojums

Tērauda siju tilts, L = 420 m, laidumu shēma: 42 + 63 + 84x3 + 63 m;
Pastiprinātas brauktuves dz/betona plātnes, ietves izveide, 
hidroizolācijas un brauktuves seguma nomaiņa, uzstādīti jauni 
apgaismes stabi, 
deformācijas šuves un 
drošības barjeras; 
Rekonstrukcijas darbi 
veikti, neslēdzot tiltu 
satiksmei;
Apakšuzņēmējs
AS «LNK Industries».

Tilts pār Lielupi



Būves raksturojums

Dz/betona siju tilts, L = 62 m, laidumu shēma: 18,6 + 25 + 18,6m;
Starpbalstu un gala balstu remontdarbi, jauna stiegrota vieglbetona
plātne virs esošajām sijām, deformācijas šuves, hidroizolācijas, 
brauktuves seguma un
drošības barjeru 
nomaiņa;
Atjaunošanas darbi 
veikti, saglabājot 
divvirziena satiksmi;
Apakšuzņēmējs
SIA «Tilts».

Ceļa pārvads km 37,32



Inovatīvie un energoefektīvie 
risinājumi

Satiksmes organizācija:
- pagaidu braukšanas joslas izbūve posmā km 20,06 – 23,84;
- apbraucamais ceļš posmā km 36,49 – 38,57;

Atgūtā materiāla izmantošana (reciklēšana);
Dabīgā grants 
maisījuma (bez 
apstrādes) 
izmantošana 
salturīgajā kārtā, 
nodrošinot 90MPa; 
Minerālo materiālu 
piegāde no tiešā 
tuvumā esošiem 
karjeriem.



Projekta izaicinājumi
Būvmateriālu piegāde un izbūves posmu pareiza plānošana 
augstas esošās satiksmes intensitātes apstākļos;
Mainīgi zemes klātnes grunts apstākļi; 
Augsts gruntsūdens līmenis posmā km 36,49 – 38,57;
Lielupes tilta rekonstrukcija, neslēdzot to satiksmei, īpaši ņemot 
vērā tilta gabarītus (L=420 m, brauktuves augstums virs ūdens 
līnijas 12m);
Noteiktās kvalitātes prasības projektā izmantojamajiem 
materiāliem (NI klases minerālmateriāli), kam Latvijā ir ierobežots 
resurss.



Sabiedrības ieguvums
Autovadītāju ceļā pavadītais laiks būvdarbu periodā, 
būvuzņēmējam neizmantojot pagaidu luksoforus reversajai 
kustībai un neslēdzot Lielupes tiltu transportlīdzekļu satiksmei-
izvairoties no pagaidu tilta būvniecības un satiksmes novirzīšanas 
caur Jūrmalas pilsētu; 

Autoceļa un būvju konstrukciju nestspēja un ilgmūžība, ērtāka un 
drošāka satiksmes kustība, ko apliecina pieaugošā satiksmes 
intensitāte 

9 192 trl/dnn (2013)         11 458 trl/dnn (2017);

Sakopta degradētā teritorija ap dīķi starp autoceļu A10 un rampu 
uz Pavasariem, kurai LVC turpmāk veiks apsaimniekošanu.



Sabiedrības ieguvums

 Sakoptā, iepriekš degradētā teritorija
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