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Valsts autoceļu tehniskais stāvoklis 
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Par sliktiem un ļoti 

sliktiem uzskatāmi 

44% autoceļi ar 

asfalta segumu un 

43% ar grants  

segumu. 



 

 



2017.gada plāni  





Vidējās satiksmes intensitātes izmaiņas 
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Gatavošanās jaunajai sezonai 
  

Uz šo brīdi ir izsludināti 50 iepirkumi kopā  

101 nākamās sezonas būvdarbu objektiem.  

 

No tiem:  

• 83 būvniecības objekti, kuros darbus paredzēts finansēt no valsts budžeta 

līdzekļiem  

• 18 būvniecības objekti, kuros darbi tiks veikti par KF, ERAF un INTERREG 

fondu līdzekļiem  

  

Plānots, ka būvdarbi notiks 140 objektos (KF, ERAF, Valsts budžeta objekti un 

tilti). Vēl 26 objektos notiks atsevišķi satiksmes drošības uzlabošanas darbi. 



2017.gada būvdarbu karte 



Lielākie būvniecības objekti 2017.gadā 

 
• Valmieras šosejas (A3) posms no Rubenes līdz Mellupes tiltam (60,20.-79,45.) 

• Ventspils šosejas (A10) posmi no Jūrmalas šosejas līdz Varkaļiem un Lielupes tilta 

rekonstrukcija līdz Statoil benzīntankam (20,06.-23,84. un 36,49.-38,57.) 

• Ventspils šosejas posms no Ozolaines līdz Tukuma rotācijas aplim (57,76.-68,60.) 

• P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posms no Brežģu kalna līdz Vecpiebalgai (38,00.-

49,00.) 

• P32 Augšlīgatne-Skrīveri posms no Augšlīgatnes līdz Nītaurei (0,01.-13,98.) 

• P73 Vecumnieki-Nereta-Subate posms no Krastiem līdz Ērberģei (29,20.-40,33.) 

• P89 Ķekava-Skaistkalne posms no Bārbeles līdz Lietuvas robežai (47,05.-55,80.) 

• P120 Talsi-Stende-Kuldīga posms no Talsiem līdz Stendei (1,56.-10,91.) 

• Tilts pār Gauju Siguldā autoceļā Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) 10,70. km 

  
  



Satiksmes drošības paaugstināšanai plānots veikt 

  

4 krustojumu rekonstrukciju:  
• Ventspils šosejas (A10) un autoceļu Līga – Kandava - Veģi (P130) un Līga 

– Zentene – Rideļi (1435) krustojums; 

• autoceļu Mežvidi – Baldone (Rīgas iela) (P91) un Iecava – Baldone – 

Daugmale (Iecavas iela) (V9) krustojuma rekonstrukcija Baldonē; 

• Rīgas apvedceļa Baltezers – Saulkalne un autoceļa Pievadceļš 

Muceniekiem (V31) krustojums; 

• Vidzemes šosejas un Zinātnes ielas Siguldā krustojums; 

• Uz Jelgavas šosejas pie Medemciema krustojuma plānots uzlabot 

satiksmes drošību, likvidējot kreiso pagriezienu uz Medemciemu.  

 

Gājēju un velosipēdistu ceļi:  

Paredzēts izbūvēt gājēju un velosipēdistu ceļus c3300m garumā Aglonā, 

Siguldā un pie autoceļa Kuldīga – Aizpute – Līči (P112). 

  



Publiskās un privātās partnerības (PPP) projekts  

Ķekavas apvedceļš  

  
Veiksmīgi noris zemju iegūšanas process. Ir iegādāti aptuveni 40% no projekta 

īstenošanai nepieciešamajām zemēm. 

  

Ir pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra – 3. martā ir saņemts 

pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums.  

  

26. februārī ir noslēgts finanšu un juridisko konsultāciju līgums, kura ietvaros 

konsultanti strādās pie partnerības iepirkuma organizēšanas un 

dokumentācijas izstrādes. 

  

Partnerības iepirkuma norise ir plānota no 2017.g. – 2018.g., partnerības 

līguma noslēgšana 2018. gada 4. ceturksnī, līdz ar to būvdarbu uzsākšana 

2019.– 2020. gads. 







INTERREG pārrobežas infrastruktūras uzlabošanas 

projekti sadarbībā ar Lietuvas ceļu administrāciju 

  Būvdarbus plānots uzsākt 2017. gada būvsezonā. Visos objektos 

ir paredzēts veikt seguma un transportbūvju sakārtošanu.  
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2018.gadā Latvijā uz VIA Baltica paredzēts uzstādīt: 

2  - elektroniskās max. ātruma ierobežojuma ceļa zīmes; 

13  - elektroniskās brīdinājuma un informācijas ceļa zīmes; 

10 - esošo luksoforu modernizēšana un savstarpējā sinhronizācija; 

5  - jaunu meteoroloģisko staciju izveide; 

8 esošo meteoroloģisko staciju modernizēšana; 

2 - krustojumu aprīkošana ar novērošanas un automātiskajā, satiksmes negadījumu 

identificēšanas sistēmām. 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Igaunijas 

ceļu administrāciju. LVC - vadošai partneris. 

 

Līdzfinansējums  no INTERReg programmas – 

85%. Kopējās projekta izmaksas – 2,5 miljoni 

eiro. 

 



Kvalitātes uzraudzība 



2016. gadā veikti 16 300 kvalitātes testi  

un 6770 mērījumi valsts ceļu tīklā.  

 

Neatbilstības tiek konstatētas apmēram  

5% testu. 
 

Biežāk konstatētās neatbilstības: 

• grants/šķembu graudu izmēru un putekļu 

satura neatbilstības; 

• neatbilstošs asfaltbetona sablīvējums. 

 

2016.gadā sodi par neatbilstībām piemēroti  

par kopējo summu 160 509 EUR  

 

Citi sodi, kas tiek piemēroti: 

• pārbūve; 

• garantijas saistību izmaiņas 



ES fondu finansējums valsts autoceļiem 

 2014.–2020. gadā 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


