
                                      Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 3. maija līdz 2021. gada 9. maijam

Autoceļš Adrese,  km
Administratīvā 

teritorija
Objekts / termiņš Būvuzņēmējs

Atbildīgās 

personas 

(uzvārds, slodze)

Plānotie darbi Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)

A1 Rīga 

(Baltezers) – 

Igaunijas 

robeža (Ainaži) 

0,00 -13,85 

km
Ādažu novads

Satiksmes 

drošības 

uzlabošana

CBF SIA 

"BINDERS"

Būvdarbu 

vadītājs – 

A.Asarītis; 

būvuzraugs – 

L.Dembovska.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

A1 Rīga 

(Baltezers) – 

Igaunijas 

robeža (Ainaži)*

86,98 - 

89,50 km

Salacgrīvas 

pilsēta

Salacgrīvas 

pilsētas 

Vidzemes un 

Viļņu ielas 

pārbūve / 

05.05.2020. - 

05.11.2021.

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs – 

M.Garklāvs; 

būvuzraugs – 

J.Reiniks.

Ceļa segas būvniecība, 

LKT būvniecība, kabeļu 

būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu 

posms. Platuma ierobežojums - 3,5 un 4 m. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 

min.

 A2 Rīga – 

Sigulda – 

Igaunijas 

robeža 

(Veclaicene)

64,800 km
Līgatnes 

novads

Caurtekas  

atjaunošana / 

07.09.2020. - 

31.05.2021.

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs – 

K.Kalniņš; 

būvuzraugs – 

E.Pauls.

Satiksmes 

nodrošināšana un 

uzturēšana pa vienu 

satiksmes joslu (pa 

aizbērtu uzbērumu ar 

šķembu segumu), 

regulējot ar luksoforu, 

portālsienu un 

spārnsienu apdares 

akmeņu mūrēšana, 

velves iekšpuses 

apmetuma izbūve, 

nogāžu ūdens atvades 

tekņu un nostiprinājumu 

izbūve.

Ātruma ierobežojums -  30, 50 un 70 km/h. Viens 

luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3,25 m. 

No 01.05. - 04.05.2021. caur būves zonu satiksme 

būs nodrošināta pa abām satiksmes joslām (bez 

luksofora regulēšanas). Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.
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A2 Rīga -  

Sigulda - 

Igaunijas 

robeža 

(Veclaicene)

182,00 - 

195,567 km

Apes novads, 

Alūksnes 

novads

Seguma 

atjaunošana
PA "VNV"

Būvdarbu 

vadītājs – 

A.Odiņecs; 

būvuzraugs – 

S.Feldmanis.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.
Ātruma ierobežojums - 70 km/h.

A3 nčukalns - 

Valmiera - 

Igaunijas 

robeža (Valka)

1,60 - 4,30 

km
Sējas novads

Gājēju – 

velosipēdistu 

celiņa ierīkošana 

/ 21.09.2020. - 

14.06.2021.

SIA "Roadeks"

Būvdarbu 

vadītājs – 

A.Sokins; 

būvuzraugs – 

I.Pāss.

Caurteku izbūve, 

apgaismojuma izbūve, 

nobrauktuvju pārbūve, 

salizturīgās kārtas 

būvniecība, nesaistītu 

minerālmateriālu kārtas 

izbūve, apmaļu izbūve, 

EPL pārbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 

1-2 luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.

A3 Inčukalns – 

Valmiera – 

Igaunijas 

robeža (Valka)

9,260 – 

65,220 km

Krimuldas 

novads 

Pārgaujas 

novads

Ribjoslu 

(akustisko svītru) 

izbūve / 

26.04.2021. - 

04.06.2021.

SIA "Limbažu 

Ceļi"

Būvdarbu 

vadītājs – 

G.Vītols; 

būvuzraugs – 

R.Koops.

Ribjoslu izbūve.

Ātruma ierobežojumi - 50 km/h. Satiksme tiek 

organizēta ar ceļa zīmēm. Paredzamais 

būvobjekta škērsošanas laiks ~ 1 h 15 min.

A6 Rīga – 

Daugavpils – 

Krāslava – 

Baltkrievijas 

robeža 

(Patarnieki)

129,33 – 

132,60 km
Pļaviņu novads

Posma pārbūve / 

05.08.2020. -

21.09.2021.

SIA "VIA"

Būvdarbu 

vadītājs – 

M.Miķelsons; 

būvuzraugs – 

Ģ.Prieduls.

Zemes darbi, ar 

saistvielām nesaistītu 

konstruktīvo kārtu 

būvniecība, ceļa pārvada 

(BK daļa) atjaunošana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 

luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 8 min.

A6 Rīga-

Daugavpils-

Krāslava-

Baltkrievijas 

robeža 

(Patarnieki)

224,780 km
Daugavpils 

novads

Ceļa pārvada 

(tilta) pārbūve / 

12.04.2021. -

07.11.2021.

SIA "Rīgas tilti" 

Būvdarbu 

vadītājs – 

E.Kraskevičs; 

būvuzraugs – 

V.Cepurītis.

Turu uzstādīšana pie 

starpbalstiem.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 

luksoforu posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļa 

zīmēm un vadstatņiem. Platuma ierobežojums - 

3,5 m. Masas ierobežojums - 44 t. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.

A7 Rīga - 

Bauska - 

Lietuvas robeža 

(Grenctāle)

42,852 - 

44,796 km

Iecavas 

novads, Iecava

Seguma 

atjaunošana / 

05.05.2021. - 

01.06.2021.

SIA ''STRABAG''

Būvdarbu 

vadītājs – 

A.Teteris; 

būvuzraugs – 

R.Koops.

Aku vāku regulēšana, 

pazemināšana pirms 

izlīdzinošās frēzēšanas.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek 

organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un 

pārvietojamiem ceļa zīmju vairogiem. Ir lokālas 

sašaurinājuma vietas. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.
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A9 Rīga (Skulte) 

- Liepāja 

99,74 - 

102,92 km
Saldus novads Autoceļa pārbūve

 SIA ''Saldus 

ceļinieks''

Būvdarbu 

vadītājs - 

O.Šteins; 

būvuzraugs - 

E.Beļavskis.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma 

ierobežojums - 3 m. 

A9 Rīga (Skulte) 

- Liepāja
188,15 km

Grobiņas 

novads

Gājēju tuneļa 

pārbūve / 

28.09.2020. - 

14.06.2021.

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs - 

K.Kalniņš; 

būvuzraugs - 

A.Kronlaks.

 Līmējamā hidroizolācija, 

asfaltbetona seguma 

ieklāšana, sienu 

mazgāšana, 

sagatavošanās darbi 

krāsošanai un 

aizsargpārklājumiem, 

apgaismojuma izbūve.

Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm un 

vadstatņiem. Gājēju pāreju regulē luksofors, 

darbojas pēc pieprasījuma.

A12 Jēkabpils – 

Rēzekne – 

Ludza – 

Krievijas robeža 

(Terehova)

96,60 - 

106,00 km              

Rēzeknes 

novads

Posma pārbūve / 

30.07.2020. - 

29.06.2021.  

AS "A.C.B."

 Būvdarbu 

vadītājs - 

Dz.Blumers; 

būvuzraugs - 

J.Eleksis.

Zemes klātnes ierakuma 

un zemes klātnes 

uzbēruma būvniecība, 

salizturīgās kārtas 

būvniecība, drenējošās 

kārtas būvniecība, 

nesaistīta 

minerālmateriālu seguma 

būvniecība, demontāžas 

darbi pie tilta pār 

Rēzeknes upi (km 

104.83), demontāžas 

darbi pie tilta pār 

dzelzsceļu (km 104.31).

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu 

posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 

~ 45 min.

A13 Krievijas 

robeža 

(Grebņeva) – 

Rēzekne – 

Daugavpils – 

Lietuvas robeža 

(Medumi)

46,91 - 

47,725 km

Rēzeknes 

novads

Posma pārbūve / 

30.07.2020. - 

29.06.2021.   

AS "A.C.B."

 Būvdarbu 

vadītājs - 

Dz.Blumers; 

būvuzraugs - 

J.Eleksis.

Zemes klātnes ierakuma 

būvniecība, zemes 

klātnes uzbēruma 

būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 

luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.
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A13 Krievijas 

robeža 

(Grebņeva) – 

Rēzekne – 

Daugavpils – 

Lietuvas robeža 

(Medumi)

53,40 - 

57,80 km

Rēzeknes 

novads
Segas pārbūve

CBF SIA 

"Binders"

 Būvdarbu 

vadītājs - 

R.Gabrusenoks; 

būvuzraugs - 

A.Bruņa.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.
Ātruma ierobežojums - 70 km/h. 

A13 Krievijas 

robeža - 

Rēzekne - 

Daugavpils - 

Lietuvas robeža

112,900 km

Daugavpils 

novads, Špoģu 

ciemats

Dubnas tilta 

konstruktīvo 

elementu 

atjaunošana / 

28.10.2020. - 

25.05.2021.

SIA "8 CBR"

 Būvdarbu 

vadītājs -  

D.Cunskis; 

būvuzraugs -  

M.Miķelsons.

SO ierīkošana, asfalta 

segas izlīdzinošā 

frēzēšana, asfalta segas 

ieklāšana, margu 

demontāža un nomaiņa.

Bez satiksmes ierobežojumiem.

P10 Inčukalns – 

Ropaži – Ikšķile
34,8 km Ikšķiles novads

Mazā Juglas tilta 

pārbūve / 

29.04.2021. - 

30.10.2021.

SIA 

"Būvinženieris"

 Būvdarbu 

vadītājs -  

Z.Zaņevskis; 

būvuzraugs -  

R.Gruberts.

Koku un krūmu 

zāģēšana, celmu 

laušana, asfaltbetona 

dilumkārtas frēzēšana 

tilta pieejās un pārejas 

plātņu izbūves vietās, 

asfaltbetona seguma 

demontāža/frēzēšana uz 

tilta, esošo ceļa zīmju 

demontāža, ceļa 

vertikālo apzīmējumu 

demontāža, esošā 

cementbetona seguma, 

noteces trīsstūra un 

hidroizolācijas 

demontāža uz tilta, tilta 

margu demontāža, 

pārejas plātņu 

demontāža (ieskaitot 

atbalsta gulsni) 

demontāža.

Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma 

ierobežojums - 2.70 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 2 min.
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P12 Limbaži – 

Salacgrīva

21,000 - 

29,528 km

Limbažu 

novads 

Seguma 

atjaunošana

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs –  

D.Stāvavens; 

būvuzraugs - 

R.Māsēns.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 min. 

P12 Limbaži – 

Salacgrīva

 42,173 - 

44,317 km

Salacgrīvas 

novads

Seguma 

atjaunošana

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs –  

D.Stāvavens; 

būvuzraugs - 

R.Māsēns.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P13 Limbaži – 

Aloja

16,317 - 

31,939 km

Alojas novads 

Limbažu 

novads

Seguma 

atjaunošana

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs –  

D.Stāvavens; 

būvuzraugs - 

R.Māsēns.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 70km/h. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P17 Valmiera – 

Rūjiena – 

Igaunijas 

robeža 

(Unguriņi)

20,700 - 

28,854 km

Burtnieku 

novads

Seguma 

atjaunošana

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs – 

J.Rumpe; 

būvuzraugs -

O.Ivanova.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.
Bez satiksmes ierobežojumiem.

P18 Valmiera - 

Smiltene

0,352 - 

11,605 km

Kocēnu 

novads, 

Beverīnas 

novads

Seguma 

atjaunošana

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs – 

J.Rumpe; 

būvuzraugs -

O.Ivanova.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.
Bez satiksmes ierobežojumiem.

P23 Valka – 

Vireši 

13,638 - 

23,000 km
Valkas novads

Seguma 

atjaunošana
SIA “CTB”

Būvdarbu 

vadītājs – 

L.Kalniņš; 

būvuzraugs -

R.Māsēns.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas 

ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 20 min. 
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P23 Valka – 

Vireši 

26,550 - 

32,182 km
Valkas novads

Seguma 

atjaunošana 
SIA “CTB”

Būvdarbu 

vadītājs – 

L.Kalniņš; 

būvuzraugs -

R.Māsēns.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 60 km/h. Masas 

ierobežojums - 10t. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~15 min. 

P31 Ērgļi - 

Drabeši

44,360 - 

48,600 km

Amatas 

novads, 

Amatas un 

Drabešu 

pagasts

Seguma 

atjaunošana

SIA ''Saldus 

ceļinieks''

Būvdarbu 

vadītājs – 

D.Grīnbergs; 

būvuzraugs -  

J.Rasnačs.

Tehnoloģiskais 

pātraukums.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 

min. 

P35 Gulbene – 

Balvi - Viļaka - 

Krievijas robeža 

(Vientuļi)

18,60 km
Balvu nov., 

Kubuļu pag.

Pededzes tilta 

atjaunošana / 

03.08.2020. - 

04.06.2021.

SIA “Rīgas tilti” 

Būvdarbu 

vadītājs –  

G.Briedis; 

būvuzraugs - 

J.Mežals.

Satiksmes organizācija, 

kāpņu un tekņu izbūve, 

tilta laiduma apakšas 

apstrāde ar smilšu 

strūklu un remonts ar 

remontjavu, konusu 

nostiprinājumu izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Īslaicīgo darbu 

laikā satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem.

P36 Rēzekne - 

Gulbene
39,200 km

Rēzeknes un 

Balvu novadi

Ičas tilta 

konstruktīvo 

elementu 

atjaunošana / 

28.10.2020. - 

26.05.2021. 

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs –  

D.Cunskis; 

būvuzraugs - 

M.Miķelsons.

Deformācijas šuvju 

atjaunošana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek 

organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 

min.

P36 Rēzekne - 

Gulbene
59,800 km Rugāju novads

Vārnienes tilta 

konstruktīvo 

elementu 

atjaunošana / 

28.10.2020. - 

26.05.2021. 

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs –  

D.Cunskis; 

būvuzraugs - 

M.Miķelsons.

Deformācija šuvju 

izbūve, barjeru stabiņu 

bojāto pabetonējuma 

demontāža un 

atjaunošana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek 

organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 

min.
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P36 Rēzekne - 

Gulbene
65,280 km Rugāju novads

Bolupes tilta 

konstruktīvo 

elementu 

atjaunošana / 

28.10.2020. - 

26.05.2021. 

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs –  

D.Cunskis; 

būvuzraugs - 

M.Miķelsons.

Deformācijas šuvju 

izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Satiksme tiek 

organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 

min.

P36 Rēzekne – 

Gulbene 

 65,480 – 

86,690 km

Gulbenes 

novads

Seguma 

atjaunošana
SIA " 8 CBR "

Būvdarbu 

vadītājs –  

A.Liedskalniņš; 

būvuzraugs - 

M.Balodis.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P37 Pļaviņas - 

Madona - 

Gulbene

0,120 - 

7,370 km
Pļaviņu novads

Seguma pārbūve 

/ 10.08.2020. - 

30.09.2021. 

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs –  

A.Rocis; 

būvuzraugs - 

R.Šteinbergs.

Grāvju rakšana, 

drenāžas izbūve, 

ierakuma un segas 

konstrukcijas izbūve, 

būvkonstrukciju izbūves 

darbi, nobrauktuvju 

izbūve, apzaļumošanas 

darbi.

Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 4 

luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas upi 

un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 25 min.

 P49 Kārsava - 

Ludza - 

Ezernieki

0,050 -  

7,200 km

Kārsavas 

novads

Seguma 

atjaunošana / 

05.05.2021. - 

18.06.2021.

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs –  

D.Sausais; 

būvuzraugs - 

E.Kiščenko.

Pagaidu satiksmes 

aprīkojuma uzstādīšana, 

AP demontāžas darbi, 

izlīdzinošā frēzēšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme 

tiek organizēta ar ceļa zīmēm un vadstatņiem. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 

min.
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P53 Duči - 

Limbaži

18,35 - 

26,15 km

Limbažu 

novads

Autoceļa pārbūve 

/ 06.08.2020. - 

23.08.2021.

SIA "Limbažu 

ceļi"

Būvdarbu 

vadītājs – 

M.Garklāvs; 

būvuzraugs –   

Dz.Segliņš.

Demontāžas darbi, liekās 

grunts noņemšana, 

grāvju rakšana un 

tīrīšana, caurteku 

uzstādīšana, armēšana 

un atdalīšana ar 

poliestera (PET) 

ģeosintētisko materiālu, 

zemes klātnes ierakuma 

un uzbēruma būvniecība, 

salizturīgās kārtas 

būvniecība, pamata 

nesošās apakškārtas 

būvniecība, drenāžas 

cauruļvadu izbūve, 

elektroapgāde.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu 

posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 

~ 18 min.

P55 Rēzekne - 

Dagda

35,40 - 

45,30 km

Dagdas 

novads

Seguma 

atjaunošana

SIA "8 CBR"; 

Apakšuzņēmējs 

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs – 

Ž.Pavlovskis; 

būvuzraugs –  

J.Začests.

 Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Platuma 

ierobežojums - 4 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P58 Viļāni -

Preiļi - Špoģi*

200 metru 

posms no 

a/c P58 

krustojuma 

ar a/c P59 

Viļānu novads
Tranzītielas 

rekonstrukcija

SIA "CEĻI UN 

TILTI"

Būvdarbu 

vadītājs - 

K.Kalniņš; 

būvuzraugs - 

J.Reiniks.

 Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ceriņu iela slēgta posmā no Celtnieku ielas līdz 

Brīvības ielai, Brīvības iela slēgta posmā no 

Latgales ielas līdz Nākotnes ielai. Apbraucamais 

ceļš pa pagaidu tiltu, Nākotnes, Celtnieku un 

Mehanizatoru ielām. Satiksme tiek organizēta ar 

ceļa zīmēm un vadstatņiem. Satiksmes 

regulēšana pa pagaidu tiltu ar luksaforiem. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5-10 

min.

P63 Līvāni-

Preiļi

0,815 - 

13,450 km
Līvānu novads

Seguma 

atjaunošana

PA "A.K.", kuras 

vārdā rīkojas SIA 

"Vlakon"

Būvdarbu 

vadītājs - I.Šīris; 

būvuzraugs - 

N.Hāze.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.
Bez satiksmes ierobežojumiem.
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P68 Daugavpils-

Skrudaliena-

Baltkrievijas 

robeža (Silene)

7,84 - 20,98 

km 

Daugavpils 

novads

Seguma 

atjaunošana / 

26.10.2020. - 

26.06.2021. 

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs - 

A.Sams; 

būvuzraugs - 

V.Semoņenko.

Karstā asfalta 

izlīdzinošās kārtas 

izbūve.   

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 

luksoforu posms. Paredzamais būvobjektu 

šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P68 Daugavpils 

– Skrudaliena – 

Baltkrievijas 

robeža (Silene)

21,00 - 

27,10 km

Daugavpils 

novads
Segas pārbūve

CBF SIA 

"Binders"

Būvdarbu 

vadītājs - 

R.Gabrusenoks; 

būvuzraugs - 

J.Takers.

 Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 

Paredzamais būvobjektu šķērsošanas laiks ~ 20 

min.

P75 Jēkabpils – 

Lietuvas robeža 

(Nereta)

11,54 – 

17,00  km
Salas novads Pārbūve

SIA "Saldus 

ceļinieks"

Būvdarbu 

vadītājs -  

D.Grīnbergs; 

būvuzraugs - 

R.Liepiņš .

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 

min.

P86 Sērene-

Kalnieši
7,560 km

Jaunjelgavas 

novads

Ceļa pārvada 

pārbūve / 

12.04.2021. - 

07.11.2021.

SIA ''Viadukts''

Būvdarbu 

vadītājs -  

Ē.Krembergs; 

būvuzraugs - 

E.Sturme.

Stiegrojums laiduma 

konstrukcijai, veidņi 

laiduma konstrukcijai.

   Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksofora 

posms. Regulētā posma garums - 200 m. Platuma 

ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P92 Iecava - 

Stelpe

18,800 - 

24,643 km

Vecumnieku 

novads

Segas pārbūve / 

20.07.2020. - 

20.07.2021. 

AS "A.C.B."

Būvdarbu 

vadītājs - 

R.Daugulis; 

būvuzraugs -  

I.Teibe.

Caurteku galu apdare, 

grāvja tekņu 

nostiprināšana, ietves 

izbūve, autobusa 

pieturvietu izbūve, gājēju 

barjeru uzstādīšana.

Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 

Satiksme tiek organizēta ar vadstatņiem un ceļa 

zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 7 min.

P94 Jelgava - 

Staļģene - Code

17,300 - 

21,700 km

Ozolnieku 

novads

Seguma 

atjaunošana

SIA "Ceļu 

būvniecības 

sabiedrība 

"IGATE""" 

Būvdarbu 

vadītājs - 

D.Loca; 

būvuzraugs -  

J.Steržanovs.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.
Bez satiksmes ierobežojumiem.

Page 9



P95 Jelgava - 

Tērvete - 

Lietuvas robeža 

(Žagare)

7,91 km
Jelgavas 

novads

Svētes tilta 

pārbūve / 

15.07.2020. - 

07.06.2021.

AS "LNK 

Industries"

Būvdarbu 

vadītājs -

M.Kalašņiks; 

būvuzraugs - 

A.Linde.

Gājēju ietves un nogāžu 

nostiprinājumu būve. 

Pagaidu tilta demontāža.

Satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. 

Braukšanas joslas platums - 3.25 m. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.

P96 Pūri - Auce - 

Grīvaiši

0,000 – 

11,970 km

Jelgavas 

novads, 

Dobeles 

novads

Autoceļa pārbūve 

/ 20.05.2020. - 

26.07.2021.

SIA ''Saldus 

ceļinieks''

Būvdarbu 

vadītājs – 

K.Siksna; 

būvuzraugs – 

J.Putniņš.

Nobrauktuvju būvniecība, 

krustojuma ar a/c P97 

seguma atjaunošanas 

darbi, ap/ platformu 

būvniecība, apdares un 

uzturēšanas darbi

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 

luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 2.75 m. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 

min.

P96 Pūri - Auce - 

Grīvaiši

47,775 – 

60,166 un 

60,166 - 

77,860 km

 Dobeles 

novads, Saldus 

novads.

Seguma 

atjaunošana

SIA "Saldus 

ceļinieks"

Būvdarbu 

vadītājs – 

K.Siksna; 

būvuzraugs –  

R.Holts.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 

min.

P108 Ventspils - 

Kuldiga- Saldus  

75,92 - 

81,64 km

Kuldīgas 

novads

Autoceļa pārbūve 

/ 07.09.2020. - 

20.07.2021.

SIA "Saldus 

ceļinieks"

Būvdarbu 

vadītājs –  

M.Miķelsons;  

būvuzraugs – 

K.Baumanis.

Grāvju rakšana, zemes 

klātnes ierakuma 

būvniecība, aukstā 

pārstrāde reciklēšana, 

nesaistītu 

minerālmeteriālu kārtas 

izbūve, lauka drenāžas 

tīklu un kontrolaku 

izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 4 luksoforu 

posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 

~ 30 min.
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P116 Kuldīga – 

Skrunda – 

Embūte 

2,33 – 6,84 

km

Kuldīgas 

novads

Autoceļa pārbūve 

/ gājēju un 

velosipēdistu 

celiņa izbūve / 

14.09.2020. - 

01.08.2021.

SIA "VIA"

Būvdarbu 

vadītājs –  

G.Gruntiņš; 

būvuzraugs – 

J.Brūklis.

 Sagatavošanās darbi, 

liekās grunts 

noņemšana, aukstā 

pārstrāde, zemes klātnes 

ierakuma/uzbēruma, 

salizturīgās kārtas 

būvniecība, drenāžas, 

caurteku, ūdensvada, 

saimnieciskās un lietus 

ūdens kanalizācijas tīklu 

izbūve, karstā asfalta 

apakškārtas būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 2 luksoforu 

posmi, 2 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa 

zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Ir satiksmes 

ierobežojumi rotācijas aplī. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P121 Tukums - 

Kuldīga

4,66 - 17,63 

km

Tumes un 

Irlavas pagats, 

Tukums 

novads

Autoceļa pārbūve 

/ 18.03.2021. - 

10.11.2021.

SIA ''STRABAG''

Būvdarbu 

vadītājs –  

A.Flugrāts; 

būvuzraugs – 

D.Čonka.

Demontāžas darbi, augu 

zemes noņemšana, 

ierakuma izbūve, 

caurteku uzstādīšana, 

salizturīgās kārtas 

izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 3 luksoforu 

posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa 

zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 60 min.

P130 Līgas - 

Kandava - Veģi

13,950 - 

15,300 km
Talsu novads

Seguma 

rekonstrukcija 

SIA "Saldus 

ceļinieks"

Būvdarbu 

vadītājs - 

J.Krūmiņš; 

būvuzraugs - 

J.Grudulis.

Darbi objektā nenotiek. Ātruma ierobežojums - 30 km/h.

P131 Tukums - 

Ķesterciems - 

Mērsrags - 

Kolka

53,51 km
Mērsraga 

novads

Jauna tilta pār 

Grīvu izbūve  / 

17.03.2021. -

15.08.2021.

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 

vadītājs - 

K.Kalniņš; 

būvuzraugs - 

K.A.Atauga.

Balstu daļēja demontāža, 

enkuru urbšana, 

stiegrošana, sausas 

būvbedres izveide.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu 

posms. Ceļa platums – 3,25 m. Ir apbraucamais 

ceļš. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 

5 min.

V2 Pievedceļš 

autoceļam 

Valdlauči - 

Rāmava

0,000-1,938 

km

Ķekavas 

novads

Seguma 

atjaunošana
SIA ''STRABAG''

Būvdarbu 

vadītājs - 

A.Flugrants; 

būvuzraugs -  

D.Zauers.

Tehnoloģiskais 

pārtraukums.

 Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.
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V1162 Saldus – 

Kūdras  

0,00 – 8,20 

km 
Saldus novads

Pārbūve / 

21.09.2020. - 

01.08.2021.

SIA "VIA"

Būvdarbu 

vadītājs -   

G.Gruntiņš; 

būvuzraugs - 

K.Lablaiks-

Riekstiņš.

Asfalta seguma 

demontāža, zemes 

klātnes ierakuma 

būvniecība, liekās grunts 

(augu zemes) aizvešana, 

salizturīgās kārtas 

būvniecība caurteku 

uzstādīšana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. 3 luksofora 

posmi, vienā posmā satiksme tiek organizēta ar 

ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks - 40 min.

V1167 Nīgrande 

– Dziras – 

Lietuvas robeža 

12,25 km

Nīgrandes 

pagasts, 

Saldus novads

Tilta atjaunošana 

/ 17.08.2020. - 

30.06.2021.

SIA "Rīgas tilti"

Būvdarbu 

vadītājs -  

J.Voitehovičs; 

būvuzraugs - 

G.Ozols.

Stiegrojuma izveide 

pārejas plātēm, esošās 

asfaltbetona segas 

pamatnes, kā arī daļēja 

uzbēruma norakšana un 

pamatu būvniecība tilta 

pieejās.

Satiksme pār tiltu slēgta. Apbraukšana pa 

pašvaldības ceļiem (3,8 km garumā). Būvobjekta 

apbraukšanas paredzamais šķērsošanas laiks ~ 

10 min.

V1401 Stende – 

Lauciene – 

Mērsrags

48,930 - 

49,420 km

Mērsraga 

novads

Posma pārbūve / 

07.04.2021. - 

20.05.2021.

SIA "STRABAG"

Būvdarbu 

vadītājs -  

R.Lubarskis; 

būvuzraugs - 

J.Barons.

Nesaistītu 

minerālmateriālu pamatu 

nesošās un virskārtas 

būvniecība, asfaltbetona 

seguma būvniecība, 

nomaļu izbūve, ovāltekņu 

izbūve, apzaļumošana.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Satiksme tiek 

organizēta ar ceļa zīmēm, asfaltbetona izbūves 

laikā - ar luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2,75 

m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 4 

min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos
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