
Cempu un Paula 

Valdena ielu 

pārbūve Valmierā

Jānis Baiks,

Valmieras pilsētas pašvaldības domes 

priekšsēdētājs

Dāvis Skrastiņš,

SIA «Limbažu ceļi» būvnieks

Edgars Leitis, Māris Šmits,

SIA «Ceļu komforts» projektētāji



Cempu un Paula Valdena ielu

Valmierā pārbūve

Valmieras industriālais rajons

100 464,7 m2

kopējais garums: 3830m

asfaltbetona segums: 33 949,2 m2

3 594 480,74 EUR 

nodošana ekspluatācijā: 2017.gada 

28.septembrī

projektētājs: Edgars Leitis, Māris 

Šmits, SIA «CEĻU KOMFORTS»

būvnieks, projekta vadītājs: Dāvis 

Skrastiņš, SIA «LIMBAŽU CEĻI»

būvuzraudzība: Juris Ozols, SIA 

«GEO CONSULTANTS»



Konstruktīvie risinājumi

brauktuves konstruktīvo kārtu pārbūve, paaugstinot to 

nestspēju atbilstoši satiksmes noslodzei

rotācijas apļa pārbūve, saīsinot un izmainot 

ģeometriskos parametrus, tā uzlabojot satiksmes 

drošību mezglā

ietves/ veloceliņu izbūve

ielu krustojumos ierīkotas vadlīniju sistēmas cilvēkiem 

ar redzes traucējumiem

autobusu pieturvietu paplašinājumu izbūve, 

labiekārtošana

autostāvvietu, informācijas laukumu izbūve

atbalstsienas izbūve no laukakmens gabioniem

lietus ūdens atvade izbūvēta gan slēgta, gan vaļēja tipa

sakārtotas ielai piegulošo grāvju sistēmas

ierīkots jauns energoefektīvs apgaismojums



Inovatīvu 

risinājumu 

izmantojums

atbalstsiena no laukakmens 

gabioniem

caurteku D1.2m oderēšana 

esošajā caurtekā virs 6.5m 

augsta uzbēruma



Energoefektivitāti 

veicinošu 

risinājumu 

pielietojums

esošā tuneļa apdare un 

apgaismojums

ielas apgaismojums



Darbu 

sarežģītība

sarežģītas konfigurācijas rotācijas aplis

avoti un paaugstināts gruntsūdens līmenis

interešu saskaņošana ar ielai 

piegulošajiem uzņēmumiem

vairākas dzelzceļa pārbrauktuves

intensīva automobiļu satiksme, tajā skaitā 

kravas automobiļu satiksmes un dzelzceļa 

satiksmes nodrošināšana

būvdarbi dzīvojamās ēkas tiešā tuvumā

ielas brauktuves posms augstā uzbērumā

nepārtraukta piekļuve uzņēmumiem un 

privātīpašumiem



Iebūvēto materiālu 

kvalitāte

rotācijas apļa rādiusa zonas izbūvētas, 

izmantojot granīta apmales

velosipēdistu ceļam izvēlēts betona 

bruģakmens bez fāzēm-malu nošķēlumiem, 

kas veicina gludu pārvietošanos

iebūvētie materiāli ir atbilstoši mūsdienu 

kvalitātes prasībām

maksimāli pielietoti vietējas izcelsmes 

kvalitatīvi būvmateriāli

SMA tipa asfaltbetona virskārta ar augstāko 

stiprības klasi

granīta apmales ielas noapaļojuma rādiusos 

rūpnieciski izgatavotas pēc pasūtījuma

asfaltbetons atbilstošs jaunākajiem 

standartiem



Darbu izpildes 

kvalitāte

minimizēta asfalta virskārtas 

temperatūras segregācijas iepēja

asfaltbetona ieklāšana ar modernāko 

Vogele ieklājēju, nodrošinot augstu 

līdzenumu

būvdarbu veicējs strādājis atbilstoši 

kvalitātes vadības sistēmai ISO 9001

ievērotas projekta specifikāciju un 

autoceļu specifikāciju kvalitātes 

prasības

pateicoties būvniecības dalībnieku 

kvalitatīvam komandas darbam, 

darbi veikti atbilstoši projektā 

paredzētajam, iekļaujoties līgumā 

noteiktajā  termiņā



Sabiedrības ieguvums

uzlabota satiksmes drošība

nodrošināta vides pieejamība

paaugstināts satiksmes komforta līmenis

labiekārtotas mūsdienu prasībām atbilstošas 

sabiedriskā transporta pieturvietas

normatīviem atbilstoši gājēju/ velosipēdistu celiņi

atbilstoši apgaismota gan iela, gan gājēju/ velsipēdu 

celiņi

labiekārtots, estētisks gājēju tunelis

sakārtota un droša piekļuve uzņēmējdarbības 

objektiem

paplašināti stāvlaukumi pie uzņēmumiem  

ierīkoti informācijas laukumi pilsētas iebraukšanas/ 

izbraukšanas vietās

jauni koku stādījumi

pievilcīga, sakārtota un droša infrastruktūra



Uzņēmējdarbības 

veicināšana

investīciju piesaiste

infrastruktūras uzlabošana

uzņēmēju ieguldījums

(vairāk nekā 3 723 000 EUR

darbības attīstīšanā)

jaunas darbavietas

(vairāk nekā 60)

sadarbība ar uzņēmējiem

Valmieras industriālo teritoriju 

attīstīšana



Cempu un Paula 

Valdena ielu 

pārbūve Valmierā

Valmieras pilsētas pašvaldība 

Lāčplēša iela 2

Valmiera

LV-4201

pasts@valmiera.lv


