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01.04.2019. Saņemts pozitīvs IUB atzinums par iepirkuma pirmās kārtas nolikumu Nr.8-
1/543 par iepirkuma RDSD 2019/1 nolikumu objektam  “Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa 
sliežu ceļiem “Rīga-Skulte” ar pievedceļiem 1.kārtas būvniecība” 
Pārsūdzības var ievērojami aizkavēt projekta kopējo virzību un mēķu sasniegšanu līgumos 
paredzētajā termiņā. 
 
23.05.2019. noslēgušies projektēšanas darbi ar pieņemšanas nodošanas aktu līgumam DS-
16-2513-lī par projektu “Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga-Skulte” ar 
pieslēgumiem Viestura prospekta un Tvaika ielai izbūve” 
Kopsavilkums par darbiem objektā: “Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga – 
Skulte ar pievedceļiem 1.kārtas būvniecība”: 
 
- Piegulošo ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana pirms būvdarbu uzsākšanas, 
t.sk. sertificēta specialista atzinuma sagatavošana uz izsniegšana autoruzraugam, 
būvuzraugam un Pasūtītajam, 
- Pieguļošo ēku fasāžu logu nomaiņa atbilstoši SIA "R&D Akustika" akustiskas 
modelēšanas pārskatam Nr. 515/2018-KM2.1. Apjoms tiek precizēts būvprojekta realizācijas 
laikā saskaņā ar katra dzīvokļa inventarizācijas plānu, 
- Konstrukciju nojaukšana vai demontāža, 
- Asfaltbetona seguma frēzēšana, 
- Jaunu un esošo inženiertīklu aku vāku uzstādīšana un regulēšana, 
- Koku, krūmu un zaru zāģēšana, 
- Augu zemes noņemšana Hvid=30cm, 
- Liekās grunts rakšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni / izlīdzināšana, 
- Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana, 
- Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana, 
- Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintetiskājiem materiāliem, 
- Uzbēruma apdares sienas konstrukciju izbūve, 
- Salizturīgās kārtas būvniecība, 
- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība, 
- Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana, 
- Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība, 
- Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība, 
- Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu izbūve, 
- Labiekārtošanas elementu uzstādīšana (soliņi, velostatīvi, atkritumu urnas, koku 
stādīšana), 
- Betona apmaļu uzstādīšana vai nomaiņa, 
- Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa, 
- Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana (tai skaitā skaņas barjeras), 
- Ceļa horizontālo apzīmējumu ierīkošana, 
- Ceļu aprīkojuma elektroinstalācijas ierīkošana (videonovērošanas ierīces, 
meteoroloģisķās stacijas, satiksmes plūsmu skaitītāji, VMS monitori), 
- Satiksmes pārvada izbūves darbi (no Viestura prospekta pāri dzelzceļa sliežu ceļiem 
“Rīga - Skulte” līdz Tvaika ielai ar pieslēgumiem), 
- Gājēju tuneļa izbūve zem dzelzceļa, 
- Ūdensvada komunikāciju izbūve un pārbūve, 
- Sadzīves kanalizācijas komunikāciju izbūve un pārbūve, 
- Lietus ūdens kanalizācijas komunikāciju izbūve un pārbūve, 
- Elektroapgādes 10 kV KL (AS "Sadales tīkls" pārcelšanas) darbi, 



- Elektroapgāde 0.4 kV KL (AS "Sadales tīkls") pārcelšanas darbi, 
- Elektroapgāde 10 kV KL (AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"), 
- Elektroapgāde 10 kV KL (RP SIA "Rīgas satiksme"), 
- Elektroapgāde 0.4 kV KL (AS "BMGS"), 
- Elektroapgāde 0.4 kV KL (Lietotājs) pārcelšana, 
- Elektroapgāde 0.4 kV KL (Lietotāja) jaunie pieslēgumi, 
- Augstspriegumu 110kV elektroapgāde, ārējie inženiertīkli izbūve un pārbūve, 
- Elektroapgāde, ārējie tīkli (Ielu apgaisme RPA "Rīgas gaisma"), 
- Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli ("TET", "Optron", "Baltcom", "LDz", "Telia", 
"Livas", "Lietotājs"), 
- Gāzes apgāde, ārējā izbūve un pārbūve, 
- Siltumapgāde, ārēja izbūve un pārbūve, 
- Tramvaju kontakttīkla pārbūves darbi, 
- Luksoforu signalizācijas izbūves darbi (Ielas luksofori, Dzelzceļa pārbrauktuves 
signalizācija, SCB iekārtas), 
- Dzelzceļa kontakttīkla pārbūves darbi, 
Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem 

“RīgaSkulte”. Līguma summa ir  45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no 
būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, 
vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem. 

 


