
Pielikums Nr.6 

Būvdarbu veikšana objektā "Tramvaju sliežu ceļu rekonstrukcija, veidojot 

sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi 

līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) zemās grīdas 

tramvaja projekta ietvaros 

 

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

Projekts ir sadalīts trīs kārtās: 

1. kārta “Sliežu ceļu pārbūve posmā no Jūrmalas gatves līdz Baldones ielai”; 

2. kārta “Sliežu ceļu pārbūve posmā no Mārtiņa ielas līdz Kalnciema ielai, 

ieskaitot plātņu nomaiņu krustojumā”  

3. kārta “Sliežu ceļu pārbūve posmā no Baldones ielas līdz Mārtiņa ielai”. 

 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA  

 

Visās kārtās tā ir līdzīga – vispirms tiek pārbūvētas komunikācijas brauktuves zonā un 

arī to šķērsojumi ar sliežu ceļu. Uz komunikāciju būves laiku sliežu ceļu josla var tikt 

izmantota autotransporta novirzīšanai. Tramvaja kustība tiek pārkārtota reversā kustībā 

pa vienu sliežu ceļu pēc komunikāciju pārbūves uz sliežu ceļu konstrukcijas pārbūves 

laiku otrā sliežu ceļā un katram no šiem posmiem grafikā ir divu līdz trīs mēnešu 

periods. Kuru sliežu ceļu virzienu būvēt pirmo būvdarbu veicējs var izlemt pats. 

Pozīcijām laika grafikā var mainīt izvietojumu, ja būvdarbu veicējs tā uzskata par 

nepieciešamu.  

 

Pievienotajā grafikā būvdarbi atsevišķām kārtām nepārklājas, taču, ja būvdarbu 

veicējam ir ierosinājumi, piemēram, pirmās vai trešās kārtā paredzēto komunikāciju 

pārbūvi veikt vienlaikus ar otrās kārtas būvdarbiem vai citi – šāda iniciatīva netiks 

noraidīta. 

 

Norādījumi darbu organizēšanai: 

1. Pirms tiek izbūvēts pamats jaunajam sliežu ceļam, jebkuru komunikāciju 

izbūves darbiem zem tā un tā tiešā tuvumā ir jābūt pabeigtiem; 

2. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie iespējami mazāk traucētu sabiedriskā 

transporta kustību pārbūvējamajā posmā; 

3. Būvdarbu nodošanas termiņš ekspluatācijā visās trijās kārtās ir 2023. gada 

decembris, taču būvdarbu beigu termiņu nevajadzētu plānot tālāk par 

2023. gada oktobri.  

Tramvaju pārvedu posmi: 

2. kārta. Pārvedu izbūves vietas – aiz Mārtiņa ielas uzreiz aiz 2. kārtas būvdarbu zonas 

50 m posmā ( 1. un 2. etapa shēmā) un aiz Kalnciema ielas ārpus būvdarbu zonas 50 m 

posmā (7. un 8. etapa shēmā) . Sliežu ceļa pārbūvei ir divi etapi (nevis četri, seši vai 

astoņi kā 1. kārtas vai 2. kārtas DOP), kuru laikā tiek izbūvēts viena virziena sliežu 

ceļš pilnā garumā.  Nepieciešamo etapu skaitu komunikāciju pārbūvei, kuru 



periodā, nepārtraucot tramvaju kustību, tiek veikta komunikāciju pārbūve 

nosaka būvdarbu veicējs. Tas attiecas arī uz pārējām divām kārtām. 

1. kārta.  Pārvedu iebūves vieta – 50 m zonā no tramvaja pārmijas pie Jūrmalas gatves 

un 50 m zonā ārpus 1. kārtas darbu robežām aiz Baldones ielas. Pārvedu zonā pēc abu 

virzienu sliežu ceļu izbūves atlikušais posms (apm. 2 x 50 m) tiek pārbūvēts tramvaja 

kustības pārtraukumos nakts laikā.  

3. kārta. Pārvedu iebūves vieta – 50 m zonā 3. kārtas darbu robežās pie Baldones ielas 

un 2. kārtas darbu zonā aiz Mārtiņa ielas. Pārvedu zonā pēc abu virzienu sliežu ceļu 

izbūves atlikušais posms (apm. 2 x 50 m) tiek pārbūvēts tramvaja kustības 

pārtraukumos nakts laikā. 

 

Darbi (sliežu pārvedu ierīkošana/noņemšana, uzraudzība, bruģakmens seguma 

nojaukšana, esošo gulšņu un sliežu ceļa demontāža), kurus plāno izpildīt pats 

pasūtītājs, tāmēs atzīmēti ar dzeltenu krāsu, bet laika grafikā ar zaļu krāsu. 

 

 

 


