
29.06.2021 

FAKTU LAPA 

PROJEKTA PROGRESS 

2021. gada II ceturksnis 

- dokumentācijas iesniegšana būvvaldē – atzīmes par darbu uzsākšanu būvatļaujās saņemšana 
(29.04.2021.); 

- darbu veikšanas atļauju saņemšana; 

- 10.05.2021. būvdarbu uzsākšana 

Būvniecība: 

“Satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu Lāčplēša ielā pārbūve” 

2021 . gada I ceturksnis (Aprīlis – Jūnijs) izpilde: 325 399,68 EUR (bez PVN) vai 23,31%. Tajā 
ietilpst: 

-TS-CD sadaļā (Mobilizācija, satiksmes organizācija, dažādi konstrukciju un seguma 
demontāžas darbi, uzsākta zemes klātnes būvniecība, ceļa konstruktīvo kārtu izbūve, 
asfaltbetona seguma kārtu izbūve) – 23,45% 

-BK sadaļā (Mobilizācija, dažādi konstrukciju demontāžas darbi, veidņu uzstādīšana, 
stiegrojumu montāžas darbi, betonēšanas darbi, betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu, 
hidroizolācijas uzklāšana, asfaltēšanas darbi) – 24,27% 

-LKT sadaļā (Esošo, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamo, lietus ūdens kanalizācijas 
cauruļvada un virszemes ūdeņu uztveršanas aku demontāža) – 4,96% 

-ELT ielas apgaismojuma sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 6,52% 

-ELT trolejbusu kontakttīklu sadaļa (stabu montāžas darbi) – 30,00% 

 

“Gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas Maskavas ielā pārbūve” 

2021. gada I ceturksnis (Aprīlis-Jūnijs) izpilde: 252 436,03 EUR (bez PVN) vai 9,87%. Tajā 
ietilpst: 

-TS-CD sadaļā (Satiksmes organizācija, augu zemes noņemšana, uzsākta zemes klātnes un  ceļa 
konstruktīvo kārtu būvniecība, ietves betona apmaļu uzstādīšana) – 21,05% 

- BK sadaļā (Mobilizācija, dažādu konstrukciju demontāžas darbi, zemes darbi, veidņu 
uzstādīšana, uzsākti stiegrojumu montāžas darbi, betonēšanas darbi, virsmu apstrāde ar 
smilšu strūklu, ar grunti saskarošo betona virsmu izolācija) – 15,71% 

-LKT sadaļā (Esošo, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamo, lietus ūdens kanalizācijas 
cauruļvada d200mm, skataku, virszemes ūdeņu uztveršanas aku demontāža) – 3,87% 

-UKT sadaļā (Demontāžas darbi, tīklu izbūves darbi) –0,98 % 

-ELT ielas apgaismojuma sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 18,72% 

-ELT abonementa kabeļi sadaļā (tīklu izbūves darbi) – 37,07% 

-GAT sadaļā (pabeigti tīklu izbūves darbi) – 100% 



 

 

Līgums paredz veikt Salu tilta kompleksa 2. kārtas pārvada, tuneļa pārbūvi un 
uzbrauktuves/nobrauktuves izbūvi, Rīgā. Līguma summa ir 4 151 390,01 EUR 

Salu tilta pārbūves 2. kārta tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta 
projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta” (Nr. .1.3.1/17/I/001) 
ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24 296 189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas 
savienības Kohēzijas fonda finansējums 16 537 860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām 
izmaksām), valsts budžeta dotācija 583 689.18 EUR (3% no projekta attiecināmajām 
izmaksām), pašvaldības finansējums 2 334 756.76 EUR (12% no projekta attiecināmajām 
izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4 839 882.95 EUR. 

 


