
                                      Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2021. gada 2. augusta līdz 2021. gada 8. augustam

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) 

36,291-
48,106 km

Limbažu 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
27.05.2021. - 
28.08.2021.

CBF SIA 
"BINDERS"

Būvdarbu 
vadītājs – 
K.Linde; 

būvuzraugs – 
A.Bukava.

Nomaļu izbūve, 
asfaltēšanas darbi, 

horizontalā marķējuma 
uzklāšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.Viens 
luksoforu posms. 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 – 
A.Vēveris; 

būvuzraugs – 
J.Reiniks.

Ceļa segas būvniecība,  
kabeļu būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Divi luksoforu 
posmi.  Ir apbraucamais ceļš. Platuma 

ierobežojums - 3.5 un 4 m. Garuma ierobežojums 
20 m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 

~ 40 min.

 A2 Rīga – 
Sigulda – 
Igaunijas 
robeža 

(Veclaicene)

126,597 - 
142,700 km

 Smiltenes  
novads

Seguma 
atjaunošana / 
29.06.2021 - 
27.08.2021 

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Šaicāns; 

būvuzraugs – 
R.Māsēns.

Pasažieru platformau 
izbūve, grāvju tīrīšana 
grunti aizvedot, liekās 

grunts aizvešana,  
asfaltseguma izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 25 min.

A3 nčukalns - 
Valmiera - 
Igaunijas 

robeža (Valka)

39,90 - 
43,62 km 

Pārgaujas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
15.06.2021. - 
03.08.2021.

CBF SIA 
"BINDERS"

Būvdarbu 
vadītājs – 
K.Linde; 

būvuzraugs – 
E.Lāns.

Vertikālo apzīmējumu 
uzstādīšana, drošības 
barjeru uzstādīšana, 

horizontālo apzīmējumu 
uzklāšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 

min.
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A3 nčukalns - 
Valmiera - 
Igaunijas 

robeža (Valka)

47,006 – 
48,480 km

Pārgaujas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
15.06.2021. - 
03.08.2021.

CBF SIA 
"BINDERS"

Būvdarbu 
vadītājs – 
K.Linde; 

būvuzraugs – 
E.Lāns.

Horizontālo apzīmējumu 
uzklāšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 

min.

A5 Rīgas 
apvedceļš 
(Salaspils - 

Babīte) 

 6,910-
21,280 km

Ķekavas un 
Olaines 
novads,

Seguma 
atjaunošana / 
22.07.2021.-
19.10.2021.

CBF SIA 
"BINDERS"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Asarītis 

būvuzraugs – 
E.Beļavskis.

Asfalta seguma 
izlīdzinošā frēzēšana.                     

Asfalta seguma 
nofrēzēšana. Asfalta 

saistes kārtas 
būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms nakts stundās(19.00-07.00). 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 18 
min.

A5 Rīgas 
apvedceļš 
(Salaspils - 

Babīte) 

35,525 - 
38,312 km

Rīgas novads

Seguma 
atjaunošana / 
14.06.2021 - 
03.09.2021. 

AS "Ceļu 
pārvalde"

Būvdarbu 
vadītājs – 
L.Kancītis; 

būvuzraugs – 
D.Zauers.

Asfaltbetona izlīdzinošā 
frēzēšana, plaisu 

aizpildīšana, bedrīšu 
remonts.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viena josla kartā 
virzienā. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 10 min.

A6 Rīga - 
Daugavpils - 

Krāslava - 
Baltkrievijas 

robeža 
(Patarnieki)

107,832-
116,393 km

Aizkraukles 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021.-
28.09.2021.

 CBF SIA 
"Binders"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Sams; 

būvuzraugs – S. 
Feldmanis.

Nospraušanas darbi, 
satikmes organizācijas 
darbi, grāvju rakšana, 

profila labošana, 
asflatbetona ieklāšanas 

darbi.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 
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.

Grāvju rakšana, betona 
un granīta apmales 
uztādīšana, granīta 

bruģakmens 
uzstādīšana, nogāžu 

(teritoriju) nostiprināšana 
ar augu zemi, 

vienpusējas drošības 
barjeras  uzstādīšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 04.08.-
06.08. asfaltēšanas darbu laikā slēgta satiksme  
rotācijas aplī.  Satiksme novirzīta pa Lielo ielu 

Pļaviņās (vieglo automobiļi satiksmi) un pa 
autoceļu Pļaviņas–Uģēres (V798).
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A6 Rīga - 
Daugavpils - 

Krāslava - 
Baltkrievijas 

robeža 
(Patarnieki)

149,550-
165,592 km

Jēkabpils 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021.-
28.09.2021.

 CBF SIA 
"Binders"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Sams; 

būvuzraugs – S. 
Feldmanis.

Nospraušanas darbi, 
satikmes organizācijas 
darbi, grāvju rakšana, 
izlidzinošā frēzēšana, 

profila labošana, 
asfaltbetona ieklāšāna.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 

min.

A6 Rīga - 
Daugavpils - 

Krāslava - 
Baltkrievijas 

robeža 
(Patarnieki)

224,780 km
Daugavpils 

novads

Ceļa pārvada 
(tilta) pārbūve / 
12.04.2021. -
21.11.2021.

SIA "Rīgas tilti" 

Būvdarbu 
vadītājs – 

E.Kraskevičs; 
būvuzraugs – 

Z.Zviedris.

Veidņu uzstādīšana 
karnīzes betonēšanai. 

Stiegrojums brauktuves 
plātnei. Plātnes 
betonēšana virs 

starpbalstiem, pamatu 
sagatavošana pārejas 

plātnēm.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3.5 m. 

Masas ierobežojums - 52 t. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 4 min.

A6 Rīga - 
Daugavpils - 

Krāslava - 
Baltkrievijas 

robeža 
(Patarnieki)

224,82 - 
232,14 km

Daugavpils 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
14.07.2021-
11.10.2021

 CBF SIA 
"Binders"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Sams; 

būvuzraugs – 
J.Gruduls.

Nospraušanas darbi, 
satikmes organizācijas 

darbi, ūdens novadtekņu 
demontāža, izlidzinošā 

frēzēšana, profila 
labošana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu vai satiksmes regulētāju posmi. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 
min.

A6 Rīga - 
Daugavpils - 

Krāslava - 
Baltkrievijas 

robeža 
(Patarnieki)

226,52 km 
Daugavpils 

novads

Seguma 
atjaunošana / 
02.07.2021 - 
07.11.2021.

SIA "Rīgas tilti" 

Būvdarbu 
vadītājs – 

E.Kraskevičs; 
būvuzraugs – 

A.Valters.

Mobilizācija. Krūmu 
ciršana, transporta 

kustības pārslēgšana pa 
A6 labās puses 

brauktuvi vienā joslā  
katrā virzienā 1,6 km 

garā posmā,  esošā tilta 
demontāža.  

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Satiksme  
vienā joslā katrā virzienā 1,6 km garumā. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 
min.

Page 3



A9 Rīga (Skulte) 
- Liepāja 

 22,900 - 
24,376 km

Jelgavas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
14.06.2021 -  
03.09.2021.

AS "Ceļu 
pārvalde"

Būvdarbu 
vadītājs – 
L.Kancītis; 

būvuzraugs – 
D.Zauers.

Asfaltbetona izlīdzinošās 
kārtas izbūve. 

Asfaltbetona dilumkārtas 
izbūve, bedrīšu 

labošana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu 
posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 10 min.

A9 Rīga (Skulte) 
- Liepāja 

131,634 - 
132,700 km 
un 135,790 - 

148,570

Skrundas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
15.06.2021. - 
12.10.2021

SIA "CTB"

Būvdarbu 
vadītājs - 

P.Andrijanovs; 
būvuzraugs - 

J.Barons.

Grāvju tīrīšana un krūmu 
zāģēšana. Asfaltbetona 
seguma profila labošana 
un asfaltbetona saistes 

kārtas būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Trīs 
luksoforu posmi. Platuma ierobežojums 3 m. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošananas laiks ~ 
42 min.

A12 Jēkabpils – 
Rēzekne – 

Ludza – 
Krievijas robeža 

(Terehova)

96,60 - 
106,00 km              

Rēzeknes 
novads

Posma pārbūve / 
30.07.2020. - 
08.11.2021.  

AS "A.C.B."

 Būvdarbu 
vadītājs - 

Dz.Blumers; 
būvuzraugs - 

J.Eleksis.

Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība. Zemes 
klātnes uzbēruma 

būvniecība. Salizturīgās 
kārtas būvniecība. 
Drenējošās kārtas 

būvniecība. Nesaistītu 
minerālmateriālu 

seguma būvniecība. 

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Četri 
luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 40 min.
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A13 Krievijas 
robeža 

(Grebņeva) – 
Rēzekne – 

Daugavpils – 
Lietuvas robeža 

(Medumi)

46,91 - 
47,725 km

Rēzeknes 
novads

Posma pārbūve / 
30.07.2020. - 
08.11.2021.   

AS "A.C.B."

 Būvdarbu 
vadītājs - 

Dz.Blumers; 
būvuzraugs - 

J.Eleksis.

Zemes klātnes ierakuma 
būvniecība, zemes 
klātnes uzbēruma 

būvniecība, salizturīgās 
kārtas būvniecība, 
drenējošās kārtas 

būvniecība, nesaistīta 
minerālmateriālu 

seguma būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 7 min.

A13 Krievijas 
robeža 

(Grebņeva) – 
Rēzekne – 

Daugavpils – 
Lietuvas robeža 

(Medumi)

53,40 - 
55,97 km

Rēzeknes 
novads

Segas pārbūve / 
24.08.2020. - 
06.11.2021.

CBF SIA 
"Binders"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Gabrusenoks; 
būvuzraugs -   

A.Bruņa.

Nesaistīta 
minerālmateriāla 

maisījuma pamata 
kārtas izbūve. Poliestera  

ģeorežģa izbūve. 
Polimērmateriālu 
caurtekas izbūve. 

Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. 
Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 
m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 

10 min. 

A13 Krievijas 
robeža 

(Grebņeva) – 
Rēzekne – 

Daugavpils – 
Lietuvas robeža 

(Medumi)

55,97 - 
57,80 km

Rēzeknes 
novads

Segas pārbūve / 
24.08.2020. - 
06.11.2021.

CBF SIA 
"Binders"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Gabrusenoks; 
būvuzraugs -   

A.Bruņa.

Betona kolonnu izbūve 
ar režģojumu posmam.

Salizturīgās kārtas 
būvniecība.
Nesaistītu 

minerālmateriālu pamata 
nesošās apakškārtas 

būvniecība. 
Asfalta seguma 

nofrēzēšana.

Ātruma ierobežojums - 30 un 70 km/h. 
Viens luksoforu posms. Ir apbraucamais ceļš. 

Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 min. 
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A13 Krievijas 
robeža 

(Grebņeva) – 
Rēzekne – 

Daugavpils – 
Lietuvas robeža 

(Medumi)

57,80 - 
59,13 km

Rēzeknes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.08.2020. - 
06.11.2021.

CBF SIA 
"Binders"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Gabrusenoks; 
būvuzraugs -   

A.Bruņa.

Grāvju tīrīšana.
 Caurteku uzstādīšana 

zem nobrauktuvēm.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m.

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 10 
min. 

A13 Krievijas 
robeža 

(Grebņeva) – 
Rēzekne – 

Daugavpils – 
Lietuvas robeža 

(Medumi)

59,13 - 
61,26 km

Rēzeknes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.08.2020. - 
06.11.2021.

CBF SIA 
"Binders"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Gabrusenoks; 
būvuzraugs -   

A.Bruņa.

Nomaļu uzpildīšana.
Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu 
posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks - 10 min. 

P3 Garkalne-
Alauksts

28,100 - 
37,730 km

Rīgas rajons

Seguma 
atjaunošana / 
27.07.2021. - 
14.09.2021.

SIA "Vianova"

 Būvdarbu 
vadītājs -  
Ā.Zeps; 

būvuzraugs -   
J.Steržanovs.

Satiksmes organizācijas 
elementu uzstādīšana, 
trases uzmērīšana un 

nosparušana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Platuma ierobežojums - 3 m. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks - 25 
min. 

P8 Inciems - 
Sigulda - 
Ķegums

0,005 - 
8,303 km

Krimuldas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
11.07.2021.- 
08.09.2021.

CBF SIA 
"Binders"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Rusakovs; 
būvuzraugs -  
I.Dzedzele.

Demontāžas darbi, koku 
un zaru zāģēšana, 
nomaļu apauguma 

noņemšana.

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 
min.
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P8 Inciems - 
Sigulda - 
Ķegums

8,30 - 12,50 
km

Siguldas 
novads, 

Krimuldas 
novads

Autoceļa pārbūve 
/ 11.05.2021. - 

18.06.2022.

CBF SIA 
"Binders"

 Būvdarbu 
vadītājs -  
A.Sams; 

būvuzraugs -  
R.Eiduks.

 Demontāžas darbi. 
Apauguma noņemšana, 
zemes klātnes izbūves 
darbi. Caurteku izbūves 

darbi. Reciklēta 
maisījuma  izbūve. 

Šķembu pamata izbūve. 
Asfalta seguma izbūve. 

Būvkonstrukcijas - 
Gājēju tunelis.

Trīs luksoforu posmi. Kravas transportlīdzekļiem 
būvobjektā braukt aizliegts (ceļa zīme nr.306). 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 
min.

P8 Inciems - 
Sigulda - 
Ķegums

21,400 - 
36,200 km

Siguldas un 
Mālpils 

novados

Seguma 
atjaunošana / 
05.07.2021 - 
29.10.2021.

A/S "A.C.B."

 Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Meiers ; 
būvuzraugs -  
J.Steržanovs.

Caurtekas būvniecība,  
grāvju tīrīšana, koku un 

krūmu zāģēšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma 
ierobežojums - 3,5 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 20 min. 

P10 Inčukalns – 
Ropaži – Ikšķile

13,07 km
Siguldas 

novads, Allažu 
pagasts

Tumšupes tilta 
pārbūve / 

29.04.2021. - 
30.10.2021.

SIA 
"Būvinženieris"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

Z.Zaņevskis; 
būvuzraugs -   
R.Gruberts.

Esošā asfalta 
demontāža tilta pieejās. 

Esošās gājēju ietves 
konstrukcijas 
demontāža.

Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 1 min.

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.

 Stiegrojums pārejas 
plātnēm. Stiegrojums 
siju pastiprināšanai. 

 No 20.05.-30.09. kravas automobīļiem pār tiltu 
braukt aizliegts. Satiksme tiek organizēta ar 
luksoforiem. Platuma ierobežojums - 2.50 m. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 
min / kravas automobīļiem ~60 min

P12 Limbaži – 
Salacgrīva

31,609-
42,173 km

Limbažu 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
12.07.2021. - 
11.09.2021.

SIA "Limbažu 
ceļi"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Garklāvs; 
būvuzraugs -  
O.Ivanova.

Koku, krūmu zāģēšana, 
grāvju rakšana, 

nesaistītu 
minerālmateriālu pamata 

būvniecība, iesēdumu 
remonts.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu 
posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 20 min. 
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 P16 Valmiera – 
Matīši – 

Mazsalaca

24,70-37,40 
km 

Valmieras 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
05.07.2021. - 
08.09.2021.

SIA "Vianova"

Būvdarbu 
vadītājs –  
A.Bricītis; 

būvuzraugs - 
E.Pauls.

Grāvju tīrīšana ar 
saistvielām saistītas 
konstruktīvās kārtas, 
karstā asfalta profila 

labošana.

 Ātruma ierobežojums - 70km/h. Platuma 
ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 17 min.

P18 Valmiera - 
Smiltene

15,641 - 
32,894 km

Smiltenes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
15.06.2021 - 
12.09.2021

SIA "Limbažu 
ceļi"

Būvdarbu 
vadītājs – 

E.Kreišmanis; 
būvuzraugs -

T.Liepiņš.

Demontāžas darbi. 
Grāvju tīrīšana. Koku 
zāģēšana. Iesēdumu 
remonts. Izlīdzinošā 

frēzēšana, asfaltēšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 30 min. 

 P24 Smiltene – 
Valka

6,100 - 
15,280 km

Smiltenes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
09.06.2021 - 
09.08.2021

SIA "Limbažu 
ceļi"

Būvdarbu 
vadītājs – 

E.Kreišmanis; 
būvuzraugs -

T.Liepiņš.

Asfaltēšana, autobusa 
pieturu platformu izbūve, 

nomaļu izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 

min.

 P24 Smiltene – 
Valka

15,33 km
Smiltenes 

novads

Vijas tilta  
pārbūve / 

17.05.2021 - 
22.10.2021

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 
vadītājs – 

D.Cunskis; 
būvuzraugs -

E.Pauls.

Laiduma atveidņošana, 
pārejas plātņu pamatu 
izbūve, pārejas plātņu 

betonēšana.

 Ir apbraucamais ceļš. Viens luksoforu posms. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~5 

min. 

 P29 Rauna 
(Vidzemes 

šoseja) - Drusti - 
Jaunpiebalga

0,050 - 
15,911 km

Raunas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021. - 
26.08.2021. 

SIA "Limbažu 
ceļi"

Būvdarbu 
vadītājs – 
J.Rumpe; 

būvuzraugs -
A.Gabrāns.

Divkārtu virsmas 
apstrāde.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā 
posmā satiksmes reguletaji. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.
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P33 Ērgļi-
Jaunpiebalga- 

Saliņkrogs 

0,077 - 
13,280 km

Ērgļu novads

Seguma 
atjaunošana / 
13.07.2021. - 
31.08.2021. 

 SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Aniņš; 

būvuzraugs -
I.Teibe.

 Pamata nesošās kārtas 
deformāciju 

izlīdzināšana, caurteku 
izbūve, apmaļu izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Nepieciešamības gadījumā satiksmes regulētaji. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 

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.

Asfaltbetona 
apakškārtas un saistes 

kārtas izbūve,                                
būvkonstrukciju izbūves 

darbi,             
nobrauktuvju izbūve,                         

caurteku izbūve 
nobrauktuvēs,       

nogāžu nostiprināšana 
ar augu zemi.

Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu posmi. Ir divi pagaidu tilti pār Vesetas 
upi un Vesetas kanālu. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P37 Pļaviņas - 
Madona - 
Gulbene

26,88 – 
38,72 km

Madonas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021-
26.08.2021

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs –  
A.Aniņš; 

būvuzraugs - 
A.Keiselis.

Asfaltbetona seguma 
atjaunošana. Izlīdzinošā 

frēzēšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 15 min.

  P41 Alūksne – 
Liepna

 10,340 - 
33,018 km

Alūksnes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021. - 
10.09.2021. 

SIA "Limbažu 
ceļi"

Būvdarbu 
vadītājs –  
J.Rumpe; 

būvuzraugs - 
J.Vilkaste.

Grāvju tīrīšana grunti 
aizvedot. Liekās grunts 

aizvešana. Caurteku 
izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 45 min.
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P43 Litene - 
Alūksne

8,000 - 
24,345 km

Alūksnes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
29.07.2021.- 
12.08.2021.

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 
vadītājs –  

A.Liedskalniņš; 
būvuzraugs - 

J.Vilkaste.

Virsmas apstrādes  
defektu novēršana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 

min.

 P46 Dubļeva – 
Cērpene

0,00 - 15,22 
km 

Balvu novads

Seguma 
atjaunošana / 
08.07.2021. - 
21.09.2021.

SIA "Vianova"

Būvdarbu 
vadītājs –  
S.Zvidriņš; 

būvuzraugs - 
G.Pavlovs.

Caurteku būvniecība, 
likās grunts noņemšana, 
ar saistvielām saistītas 

konstruktīvās kārtas 
karstā asfalta iesēdumu 
remonts, karstā asfalta 

profila labošana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 m. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 
min.

P50 Kārsava - 
Krievijas robeža 

(Aizgārša) 
6,50 km

Kārsavas 
novads

Rītupes tilta  
parbuve / 

17.05.2021-
23.10.2021

SIA “RĪGAS 
TILTI”

Būvdarbu 
vadītājs –  J. 
Voitehovičs; 
būvuzraugs - 

J.Gruduls.

Esošo konstrukciju 
demontaža.            

Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu 
posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 5 min.

P50 Kārsava - 
Krievijas robeža 

(Aizgārša) 

0.140 - 
6.420 km  
un 6.517 - 
15.005  km

Rēzeknes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
15.06.2021- 
28.08.2021

Personu 
apvienība “I.V.”

Būvdarbu 
vadītājs –  I. 

Šīris; 
būvuzraugs - 
Ģ.Pavlovs.

Grāvju tīrīšana, 
caurtekas būvniecība,

nomaļu grunts 
uzaugumu noņemšana,
teritorijas attīrīšana no 

krūmiem,
teritorijas attīrīšana no 
celmiem, koku ciršana.

Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 

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, 
zemes klātnes ierakuma 

un uzbēruma 
būvniecība, salizturīgās 

kārtas būvniecība, 
nesaistītu 

minerālmateriālu 
maisījuma pamata 

nesošās apakškārtas 
būvniecība, drenāžas 

cauruļvadu izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu posmi (katrs 200 - 2000 m garš). 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 
min.

P55 Rēzekne - 
Dagda

29,000-
35,400 km 

Rēzeknes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021. - 
15.08.2021.

PA ''I.V.''kuras 
vārdā rīkojas SIA 

“Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
“IGATE””

Būvdarbu 
vadītājs - 

N.Grīnbergs; 
būvuzraugs - 

N.Hāze.

Asfalta seguma 
nofrēzēšana, karstā 

asfalta iesēdumu 
remonts, caurteku 

uzstādīšana, pasažieru 
platformas  būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Vienā 
posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

P58 Viļāni -
Preiļi - Špoģi*

200 metru 
posms no 
a/c P58 

krustojuma 
ar a/c P59 

Viļānu novads

Tranzītielas 
rekonstrukcija / 
23.03.2020. - 
30.09.2021.

SIA "CEĻI UN 
TILTI"

Būvdarbu 
vadītājs - 
K.Kalniņš; 

būvuzraugs - 
J.Reiniks.

Bruģakmens seguma 
izbūve, tilta darbi.

 Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 3 
min.
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P58 Viļāni -
Preiļi - Špoģi

46,10 - 
53,34 un 
58,08 - 

62,23 km

Preiļu un 
Daugavpils 

novads

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021. - 
13.09.2021.

PA ''I.V.''kuras 
vārdā rīkojas SIA 

“Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
“IGATE””

Būvdarbu 
vadītājs - 

N.Grīnbergs; 
būvuzraugs - 

N.Hāze.

 Koku ciršana, grāvju 
tīrīšana. Caurteku 

uzstādīšana. 
Nobrauktuvju 
šķembošana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
satiksmes regulētāju posms. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

 P59 Viļāni – 
Ružina – Malta

16,660 - 
22,750 km

Rēzeknes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
16.06.2021. - 
04.08.2021.

PA "I.V.", kuras 
vārdā rīkojas SIA 

"Vlakon"

Būvdarbu 
vadītājs - I.Šīris; 

būvuzraugs - 
Z.Zviedris.

Pasažieru platformas 
demontāža, uzstādīšana, 

caurteku demontāža, 
montāža, nesaistītu 

minerālmateriālu 
seguma būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 

min.

P61 Krāslava - 
Dagda

18,22 - 
27,14 km

Krāslavas 
novads

Posma pārbūve / 
26.07.2021. - 
23.03.2022. 

PA "Vianova un 
Pamatceļš"

Būvdarbu 
vadītājs – 
I.Keišs; 

būvuzraugs –  J. 
Taķeris.

Trases nospraušana.
Asfalta seguma 

frēzēšana.
Koku, krūmu, meža 

griešana.
Grāvju rakšana.

Liekās grunts 
noņemšana.

Ierakuma izstrāde.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu 
posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 23 min.

 P63 Līvāni - 
Preiļi 

21,54 - 
34,04 km

Daugavpils 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
25.06.2021. -
03.09.2021

SIA "Latgales 
Ceļdaris"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Petrovs; 

būvuzraugs –  
Z.Zviedris.

Karstā asfalta profila 
labošana, pasažieru 

platformas demontāža 
un uzstādīšana, 

caurtēku uzstādīšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 20 min.
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P70 (Svente- 
Lietuvas robeža 

(Subate))

22,16 - 
39,01 km

Daugavpils 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
30.07.2021.-
30.10.2021.

 CBF SIA 
"Binders"

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Sams; 

būvuzraugs –  
M.Balodis.

Nospraušanas darbi, 
satikmes organizācijas 

darbi.
Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

P72 Ilūkste 
(Virsaiši)-

Bebrene-Birži

20,830-
30,860 km

Ilūkstes 
novads, 

Jēkabpils 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
07.06.2021. -                                                    
31.08.2021.

SIA "STRABAG"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Gūtmanis; 
būvuzraugs - 

R.Kučāns.

Caurtekas tīrīšana, 
virsmas apstrāde.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

P75 Jēkabpils - 
Lietuvas robeža 

(Nereta)

11,54 – 
17,00 km

Salas novads
Pārbūve / 

24.08.2020. - 
31.08.2021.

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs -  

D.Grīnbergs; 
būvuzraugs - 

R.Liepiņš.

Salizturīgās kārtas 
būvniecība. Nesaistītu 

minerālmateriālu pamata 
apakškārtas būvniecība. 

Ar cementu saistīta 
minerālmateriālu pamata 

nesošās kārtas 
būvniecība.  Karstā 
asfalta apakškārtas 

būvniecība. Drenāžas 
sistēmas izbūve. Tilta 

pār Ziemeļsusēju 
pārbūve. Tilta pār 

Podvāzi atjaunošanas 
darbi.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Pieci 
luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 25 min.
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P75 Jēkabpils - 
Lietuvas robeža 

(Nereta)

17,000 - 
30,441 km

Salas un 
Viesītes 
novados

Seguma 
atjaunošana / 
08.06.2021 - 
26.08.2021 

SIA "VIA"

Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Ločmelis; 
būvuzraugs - 

R.Kučāns.

Caurteku skalošana, 
krūmu novākšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 

min.

 P80 Tīnūži - 
Koknese jaunu 

blakusceļu 
posmu izbūve

Lielvārdes 
novads

Blakusceļu 
posmu izbūve / 
17.05.2021. - 
15.08.2021.

CBF SIA 
"BINDERS"

Būvdarbu 
vadītājs -  
K.Linde; 

būvuzraugs - 
I.Ivanovs .

Šķembu slāņa izbūve, 
smilts slāņa izbūve, 

apzaļumošana.
Bez satiksmes ierobežojumiem.

P84 Madona - 
Varakļāni

13,982 - 
32,570 km

Madonas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
06.07.2021. - 
18.09.2021

PA ''I.V.''kuras 
vārdā rīkojas SIA 

''VLAKON"

Būvdarbu 
vadītājs -  
R.Vilners; 

būvuzraugs - 
A.Keiselis.

Liekās grunts aizvešana, 
apmaļu demontāža, 

asfalta seguma 
savienojumu frēzēšana, 

karstā asfalta profila 
labošana.

   Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h Vienā 
posmā satiksmes regulētāji. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 35 min.

P85 Rīgas HES 
– Jaunjelgava

26,746 - 
31,303 km

Ķeguma 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
01.07.2021.-
28.08.2021.

CBF SIA 
"Binders"

Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Rusakovs; 
būvuzraugs - 
A.Miķelsons.

Karstā asfalta 
izlīdzinošās kārtas 
būvniecība. Karstā 

asfalta profila labošana.

 Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 
šķērsošanas laiks ~ 20 min.
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P86 Sērene - 
Kalnieši

0,000 - 
15,200 km

Aizkraukles 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
02.08.2021 - 
25.10.2021. 

SIA "VIA"

Būvdarbu 
vadītājs -  

G.Gruntiņš; 
būvuzraugs - 
J.Rasnačs.

Grāvju rakšana un 
tīrīšana.

   Ātruma ierobežojums - 70 km/h.  Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 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.

  Stiegru enkurošana 
betona konstrukcijā. 
Deformācijas šuves. 

   Ātruma ierobežojums - 10 un 30 km/h. Viens 
luksoforu posms. Regulētā posma garums - 200 
m. Platuma ierobežojums - 3.5 m. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P89 Ķekava - 
Skaistkalne 

35,070 – 
47,050 km

Vecumnieku 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
31.05.2021. - 
09.08.2021.

SIA "VIA"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Korņivskis; 
būvuzraugs - 

R.Koops.

Nomaļu izbūve, caurteku 
tīrīšanas, asfaltbetona 

seguma izbūve.

   Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu 
posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 30 min.

P94 Jelgava - 
Staļģene - Code

1,281 - 
17,300 km

Jelgavas un 
Ozolnieku 

novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.05.2021. - 
05.09.2021 

AS "A.C.B."

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Kraujiņš,; 
būvuzraugs -  

R.Koops.

Virsmas apstrāde, 
minerāmateriālu seguma 

izbūve nobrauktuvēs, 
pieturvietu patformu 

izbūve.

Ātruma ierobežojums - 30, 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu posmi virsmas apstrādes darbu laikā. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 

min.
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P95 Jelgava - 
Tērvete - 

Lietuvas robeža 
(Žagare)

6,10 - 8,10 
km

Jelgavas 
novads

Gājēju - 
velosipēdistu 
celiņa izbūve / 
21.06.2021. - 
17.09.2021.

SIA "Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
"IGATE" 

Būvdarbu 
vadītājs - 
J.Alksnis; 

būvuzraugs -  
J.Putniņš.

Drenāžas tīklu 
būvniecība, nobrauktuvju 

izbūve, ceļa 
apgaismojumu tīklu 
izbūve, salizturīgās 
kārtas būvniecība.

Platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P97 (Jelgava-
Dobele)

 8,055 -  
24,138 km

Jelgavas 
novads un
Dobeles 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
25.05.2021 -  
08.08.2021.

AS "Ceļu 
pārvalde"

Būvdarbu 
vadītājs – 
L.Kancītis; 

būvuzraugs –  
Ģ.Puķe.

Ceļu horizontālo 
apzīmējumu krāsošana, 

zīmju uzstādīšana, 
autobusu pieturu 
platformu izbūve, 

nobrauktuvju izbūve no 
nesaistītiem 

minerālmateriāliem.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 

min.

P98 Jelgava 
(Tušķi) – 
Tukums

33,392-
46,508 km

Tukuma 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
12.07.2021. - 
09.10.2021.

STRABAG SIA

Būvdarbu 
vadītājs – 

R.Kugrēns; 
būvuzraugs –  

R.Holts.

Liekās grunts norakšana 
autobusu pieturās,šuvju 
aizpildīšana ar bitumenu.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 min.

P103 Dobele - 
Bauska

48,900 - 
58,272 km

Jelgavas un 
Rundāles 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
03.06.2021. -
24.07.2021

SIA "Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
"IGATE""" 

Būvdarbu 
vadītājs – 
K.Macāns; 

būvuzraugs –  
E.Avetjans.

Būvdarbi pabeigti. Ātruma ierobežojums - 70 km/h. 

P104 Tukums - 
Auce - Lietuvas 
robeža (Vītiņi)

13,190 - 
31,100 km

Tukuma, 
Jaunpils un 

Dobeles 
novadi

Seguma 
atjaunošana / 
14.06.2021. - 
11.09.2021.

SIA ''STRABAG''

Būvdarbu 
vadītājs – 
A.Teteris; 

būvuzraugs –  
G.Puķe.

Nomaļu grunts 
apauguma noņemšana, 
grāvju tīrīšana, karstā 

asfalta iesēdumu 
remonts, karstā asfalta 

profila labošana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens  
luksoforu vai satiksmes regulētāju posms. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 
min.
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P105 Butnāri-
Saldus-Ezere 

0,077 - 
3,637  km

Saldus novads

Seguma 
atjaunošana / 
07.06.2021 - 
15.08.2021

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs – 
K.Siksna; 

būvuzraugs –  
A.Briedis.

Zāles pļaušana.
Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P105 Butnāri-
Saldus-Ezere 

5,583 - 
8,973 km 

Saldus novads

Seguma 
atjaunošana / 
07.06.2021 - 
15.08.2021

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs – 
K.Siksna; 

būvuzraugs –  
A.Briedis.

Zāles pļaušana.
Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P106 Ezere – 
Embūte – 
Grobiņa

55,050 – 
72,070 km 

Dienvidkurzem
es novads

Seguma 
atjaunošana / 
12.07.2021. - 
19.10.2021

SIA "CTB"

Būvdarbu 
vadītājs – 
M.Horna; 

būvuzraugs –  
G.Lasmanis.

Nomaļu apauguma 
noņemšana, pasažieru 

platformu un soliņu 
demontāžas darbi un 
karstā asfalta profila 

labošana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu 
posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks ~ 20 min.

P108 Ventspils - 
Kuldiga- Saldus  

58,50 – 
59,38 km

Kuldīgas 
novads

Autoceļa pārbūve 
/  24.05.2021. - 

01.06.2022.

SIA "Saldus 
ceļinieks" 

Būvdarbu 
vadītājs – 
J.Osipovs; 

būvuzraugs –  
L.Eglīte.

Liekās grunts 
noņemšana, seguma 

frēzēšana, zemes 
klātnes ierakums.

 Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Divi luksoforu 
posmi. Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 6 min.

P108 Ventspils - 
Kuldiga- Saldus  

59,380-
70,280 km

Kuldīgas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.05.2021. - 
01.10.2021.

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs – 
J.Osipovs; 

būvuzraugs –  
L.Eglīte.

Caurtekas izbūve pāri 
pamatceļam, grāvju 
rakšāna un tīrīšana, 

liekās grunts 
noņemšana.

 Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma 
ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P108 Ventspils - 
Kuldiga- Saldus  

94,290 - 
101,820 km 

Saldus novads

Seguma 
atjaunošana / 
07.06.2021 - 
15.08.2021

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs – 
K.Siksna; 

būvuzraugs –  
A.Briedis.

Nobrauktuvju 
būvniecība, caurteku 

tīrīšana.

Viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 
šķērsošanas laiks ~ 15 min.
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P112 Kuldīga - 
Aizpute - Līči

21,430-
36,440 km

Kuldīgas un 
Aizputes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
26.07.2021. - 
22.10.2021.

Pilensabiedrība 
“AD ARB”

Būvdarbu 
vadītājs – 

J.Lazarenoks; 
būvuzraugs –  

G.Ozols.

Koku ciršana un krūmu 
zāģēšana.

Grāvju tīrīšana grunti 
aizvedot.

Liekās grunts aizvešana 
un izlīdzināšana.

Caurteku būvniecība un 
tīrīšana.

 Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 

min.

P116 Kuldīga - 
Skrunda - 
Embūte 

2,33 – 6,84 
km

Kuldīgas 
novads

Autoceļa pārbūve 
/ gājēju un 

velosipēdistu 
celiņa izbūve / 
14.09.2020. - 
06.08.2021.

SIA "VIA"

Būvdarbu 
vadītājs –  

G.Gruntiņš; 
būvuzraugs – 

A.Kreilis.

  Dabīgā un granīta 
bruģa, betona 

bruģakmens seguma 
izbūve. Satiksmes 

aprīkojuma uzstādīšana. 
Karstā asfalta virskārtas 

būvniecība. Nomaļu 
uzpildīšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 7 

min.

P118 Kuldīgas 
apvedceļš

3,190-6,755 
km

Kuldīgas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.05.2021. - 
01.10.2021.

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs – 
J.Osipovs; 

būvuzraugs –  
L.Eglīte.

Asfaltbetona kārtas 
ieklāšana.

 Vienā posmā satiksmes regulētāji. Platuma 
ierobežojums - 3 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.

P118 Kuldīgas 
apvedceļš

6,98 – 8,05 
km

Kuldīgas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.05.2021. - 
01.06.2022.

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs – 
J.Osipovs; 

būvuzraugs –  
L.Eglīte.

Liekās grunts 
noņemšana, caurteku 

demontāža/iebūve, 
zemes klātnes ierakums.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Slēgta labā 
rampa, satiksme novirzīta pa kreiso rampu. 

Apbraucamā ceļa garums  ~ 0.5 km un 
paredzamais šķērsošanas laiks  ~ 1.5 min.  
Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 min.

P120 Talsi-
Stende-Kuldīga

48,000 - 
55,130 km

Kuldīgas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
02.07.2021. - 
05.08.2021.

SIA "CTB"

Būvdarbu 
vadītājs – 
M.Horna; 

būvuzraugs –  
E.Barons.

Uzauguma noņemšana 
un auzvešana, caurteku 

demontāža un jaunu 
caurteku izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 20 min.
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P121 Tukums - 
Kuldīga

4,66 - 17,63 
km

Tumes un 
Irlavas pagats, 

Tukums 
novads

Autoceļa pārbūve 
/ 18.03.2021. - 

13.11.2021.
SIA ''STRABAG''

Būvdarbu 
vadītājs –  
A.Flugrāts; 

būvuzraugs – 
D.Čonka.

Demontāžas darbi, augu 
zemes noņemšana, 

ierakuma izbūve, 
caurteku uzstādīšana, 

salizturīgās kārtas 
izbūve, šķembu 

apakškārtas izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu 
posmi, 3 posmos satiksme tiek organizēta ar ceļa 

zīmēm. Platuma ierobežojums - 3 m. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 55 

min.

P122 Venspils-
Piltene

11.165-
23.627 km

Venspils 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
05.07.2021. - 
17.09.2021. 

Strabag un VIA

Būvdarbu 
vadītājs –  

A.Korņivskis; 
būvuzraugs – 

E.Barons.

Caurteku demontāža, 
caurteku uzstādīšana, 

liekās grunts 
noņemšana, grāvju 
tīrīšan,asfaltbetona 

saguma izbūve.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 30 min.

P125 Talsi - 
Dundaga

15,500 - 
32,850 km

Talsu novads

Seguma 
atjaunošana / 
21.06.2021. - 
30.09.2021.

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs –  
J.Krūmiņš; 

būvuzraugs – 
A.Drengers.

Autobusu pieturu 
demontāža,                                      

koku un krūmu 
zāģēšana.   

Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 

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 - 70 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.

Asfalta ieklāšana, 
nomaļu izbūve, 

aprīkojuma uzstādīšana, 
apbraucamā ceļa 

nojaukšana.

Ātruma ierobežojums - 30 km/h. Viens luksoforu 
posms. Platuma ierobežojums – 3.25 m. Ir 

apbraucamais ceļš. Paredzamais būvobjekta 
šķērsošanas laiks  - 5 min.
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V2 Pievedceļš 
autoceļam 
Valdlauči - 

Rāmava

0,000 - 
1,938 km

Ķekavas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
27.07.2020 - 
31.08.2021

SIA ''STRABAG''

Būvdarbu 
vadītājs -  
A.Teteris; 

būvuzraugs -  
D.Zauers.

Virsmas apstrādes 
remonts.

Platuma ierobežojums - 3 m. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks  - 6 min.

V7 Baloži-
Plakanciems-

Iecava

1,000 - 
19,463 km

Olaines un 
Ķekavas 
novads 

Seguma 
atjaunošana / 
02.08.2021. - 
30.09.2021.

SIA ''STRABAG''

Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Reimats; 
būvuzraugs -  
D.Lasmanis.

Krūmu zāģēšana,  grāvju 
tīrīšana, asfalta  

frēzēšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma 
ierobežojums 3 m. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 25 min.

V13 Tīraine-
Jaunolaine

7,407 - 
10,893 km

Olaines 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
08.07.2021- 
12.08.2021 

AS A.C.B.

Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Daugulis; 
būvuzraugs -  
R.Akimovs.

Virsmas apstrādes 
izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V14 
Jaunmārupe-

Skulte

3,575 - 
7,025 km

Mārupes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
08.07.2021- 
12.08.2021

AS A.C.B.

Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Daugulis; 
būvuzraugs -  
R.Akimovs.

Virsmas apstrāde, a/p 
platformu izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 12 min.

V20 Imanta-
Babīte

0,000 - 
2,090 km

Mārupes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
08.07.2021- 
12.08.2021

AS A.C.B.

Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Daugulis; 
būvuzraugs -  
R.Akimovs.

nomaļu ieklāšana.
Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 20 min.

V28 Blukas – 
Emburga 

17,380 – 
23,806 km

Ozolnieku 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
07.07.2021. - 
15.08.2021.

 SIA “Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
“IGATE””

Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Pošeika; 
būvuzraugs -  

R.Holts;.

Nesaistītu 
minerālmateriālu 

seguma būvniecība 
nobrauktuvēs, nomaļu 

uzpildīšana, profilēšana 
un blīvēšana, karstā 

asfalta profila labošana.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Viens luksoforu 
posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks  - 7 min.
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V58 Sigulda - 
Allaži - 

Alažmuiža

0,173 - 
4,700 km

Siguldas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
20.07.2021. - 
23.08.2021.

AS "A.C.B."

Būvdarbu 
vadītājs -  
M.Meiers; 

būvuzraugs -  
M.Miķelsons;.

Asfaltbetona seguma 
frēzēšana, apauguma 
noņemšana, autobusu 
pieturvietu platformu 

demontāža.                                                                                                       

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks  - 15 min.

 V59 Mālpils-
Peļņi

0.000-0.936 
km

Siguldas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
05.07.2021 - 
29.10.2021. 

A/S "A.C.B."

 Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Meiers ; 
būvuzraugs -  
J.Steržanovs.

Sagatavošanās un 
uzmērīšanas darbi. 
Brauktuves apmaļu 

nomaiņa.

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 5 
min.

 V89 Inciems – 
Gauja

0,000 - 
1,910 km

Krimuldas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
11.07.2021.- 
08.09.2021.

CBF SIA 
"Binders"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

R.Rusakovs; 
būvuzraugs -  
I.Dzedzele.

Uzmērīšanas darbi, 
nomaļu izbūve, koku un 
zaru zāģēšana, virsmas 

apstrāde.

Iespējams vienā posmā satiksmes regulētaji. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 10 

min.

 V128 Straupe – 
Lēdurga – 

Vidriži – Skulte

 22,091 - 
27,853 km

Limbažu 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
12.07.2021. - 
11.08.2021.

VSIA “Latvijas 
autoceļu 

uzturētājs”

 Būvdarbu 
vadītājs -  

V.Petrovskis; 
būvuzraugs -  
O.Ivanova.

 Caurteku uztādīšana, 
nesaistītu 

minerālmateriālu pamata 
nesošās kārtas 

būvniecība, pamata 
kārtas gruntēšana, 
virsmas apstrāde, 

caurteku skalošana.

Vienā posmā luksofors vai satiksmes regulētāji. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 15 

min.

 V152 
Pievedceļš 
Korģenei

1,907 - 
2,270 km

Limbažu 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
12.07.2021. - 
11.09.2021.

SIA "Limbažu 
ceļi"

 Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Garklāvs; 
būvuzraugs -  
O.Ivanova.

Koku, krūmu zāģēšana, 
grāvju rakšana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 2 min.
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V164 Igaunijas 
robeža 

(Ramata) – 
Mazsalaca - 

Vilzēni - Dikļi

7,24 - 17,44 
km 

Mazsalacas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.05.2021. - 
19.07.2021.

CBF SIA 
"Binders"

Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Garklāvs; 
būvuzraugs -  

A.Linde.

Būvdarbi pabeigti. Ātruma ierobežojums - 50 km/h.

V283 Mūrnieki – 
Līgatne – 

Augšlīgatne

0,000 - 
3,440  km

Cēsu novads, 
Drabešu 
pagasts

Seguma 
atjaunošana / 
08.07.2021- 
07.08.2021 

SIA Valkas Ceļi

Būvdarbu 
vadītājs -  
R.Avotiņš; 

būvuzraugs -  
A.Gabrāns.

Bitumena emulsijas 
iemaisīšana un virsmas 

apstrāde, barjeru 
uzstādīšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 10 min.

V323 Liepa - 
Smiltene

5,030 - 
20,910 km

Priekuļu un 
Raunas 
novados 

Seguma 
atjaunošana / 
6.07.2021 - 
04.09.2021 

SIA "8 CBR"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Šaicāns; 
būvuzraugs -  
A.Gabrāns.

Pasažieru platformas  
demontāža, grāvju 

tīrīšana grunti aizvedot, 
liekās grunts aizvešana. 
Caurteku izbūve, grants 

segas izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Divi 
luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 25 min.

V508 Brigi 
Krivanda-Cibla-

Seļakova

28,580 - 
33,330 km

Ciblas novada 
Ciblas pagasts 

un 
Zvirgzdenes 

pagasts

Seguma 
atjaunošana / 
28.06.2021. - 
06.08.2021. 

VAS "Latvijas 
autoceļu 

uzturētājs"

Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Garklāvs; 
būvuzraugs -  

A.Linde.

Seguma piesūcināšana 
un divkārtu virsmas 
izbūve. Pasažieru 

autobusu platformu 
izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 25 min.

V508 Brigi 
Krivanda-Cibla-

Seļakova

33,330 -
36,490 km

Ciblas novads

Seguma 
atjaunošana / 
01.07.2021-
09.08.2021

CBF SIA 
"Binders"

Būvdarbu 
vadītājs -  
S.Ruža; 

būvuzraugs -  
J.Treijs.

Caurteku 
skalošana,virsmas 

apstrāde,sīku bojājumu 
novēršana caurtekās.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Īslaicīgi 
satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks ~ 7 min.
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V545 Lauderi – 
Vecslabada – 

Šķaune

0,000 - 
10,440 km

Zilupes novads

Seguma 
atjaunošana / 
18.06.2021. - 
06.08.2021

SIA "Ceļi un tilti"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Rumbiniks; 
būvuzraugs -  

J.Treijs.

Caurteku būvniecība.
Karstā asfalta profila 

labošana.
Ar saistvielām nesaistītu 

blīvu segas pamata 
kārtu gruntēšana.
Virsmas apstrāde. 

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 15 

min.

V577 Puša – 
Krāce – Silajāņi 

– Riebiņi

23,080 – 
31,610 km

Riebiņu 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
13.07.2021. -                                                  
11.09.2021.

SIA "STRABAG"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Vīnakmens; 
būvuzraugs -  

A.Džeriņš.

Apauguma noņemšana, 
grāvju rakšana, caurteku 

izbūve,koku ciršana.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks  - 10 min.

V636 Krāslava – 
Izvalta – 

Šķeltova – 
Aglona

5,418 - 
10,014 km

Krāslavas 
novads, Udrīšu 

pagasts

Seguma 
atjaunošana / 
13.07.2021.- 
17.08.2021.

SIA 
"OŠUKALNS"

Būvdarbu 
vadītājs -  

J.Rudņiks; 
būvuzraugs -  

E.Rusiņš.

Sagatavošanas darbi, 
zemes darbi, ceļa segas 

konstruktīvo kārtu 
izbūves darbi, divkārtu 

virsmas apstrāde.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 8 

min.

V678 Līskna - 
Kalupe - 

Vecvārkava - 
Rožupe

45,700 - 
47,620 km

Vārkavas un 
Līvānu novads

Seguma 
atjaunošana / 
13.07.2021. -                                                  
11.09.2021.

SIA "STRABAG"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Vīnakmens; 
būvuzraugs -  

A.Džeriņš.

Grāvju tīrīšana, caurteku 
izbūve.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks  - 5 min.
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V695 
Daugavpils – 

Birkineļi – 
Smeline

7,090 - 
10,000 km

Daugavpils 
novads, 

Kalkūnes 
pagasts

Seguma 
atjaunošana / 
01.07.2021.- 
29.08.2021.

SIA 
"OŠUKALNS"

Būvdarbu 
vadītājs -  

J.Rudņiks; 
būvuzraugs -  .

Sagatavošanas darbi, 
zemes darbi, ceļa segas 

konstruktīvo kārtu 
izbūves darbi, divkārtu 

virsmas apstrāde.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 5 

min.

V711 Ilūkste – 
Rubanišķi – 
Daugavpils

1,640 - 
9,820 km

Daugavpils 
novads, 
Sventes 
pagasts

Seguma 
atjaunošana / 
01.07.2021.- 
29.08.2021.

SIA 
"OŠUKALNS"

Būvdarbu 
vadītājs -  

J.Rudņiks; 
būvuzraugs -  .

Sagatavošanas darbi, 
zemes darbi, caurtekas 

izbūve, ceļa segas 
konstruktīvo kārtu 

izbūves darbi, divkārtu 
virsmas apstrāde.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 12 

min.

 V738 Pieniņi - 
Smelteri

0,000 - 
7,540 km

Riebiņu un 
Preiļu novads

Seguma 
atjaunošana / 
13.07.2021. -                                                  
11.09.2021.

SIA "STRABAG"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Vīnakmens; 
būvuzraugs -  

A.Džeriņš.

Ceļa uzturēšanas darbi, 
greiderēšana.

Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais 
būvobjekta šķērsošanas laiks  - 10 min.

V783 Jēkabpils 
– Dignāja – 

Ilūkste

20,800 - 
42,240 km

Jēkabpils 
novads 

Dignājas un 
Dunavas 
pagasts

Seguma 
atjaunošana / 

14.07.21. - 
11.09.21.

 SIA "Ošukalns"                       
Apakšuzņēmējs 

SIA"Mikors"

Būvdarbu 
vadītājs -  

J.Rudņiks; 
būvuzraugs -  
A.Miķelsons.

Koku ciršana ar celmu 
laušanu.

 Grāvju tīrīšana.
Nesaistītu 

minerālmateriālu 
seguma  iesēdumu 

remonts.
Nesaistītu 

minerālmateriālu pamata 
nesošās kārtas 

būvniecība.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 25 

min.

V847 Ozoli – 
Liezēre – Tirza 

– Stāķi 

 37,315 - 
56,275 km

Gulbenes 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
03.08.2021.- 
06.10.2021. 

Piegādātāju 
Apvienība "ACB 

Grupa"

Būvdarbu 
vadītājs -  

J.Rudņiks; 
būvuzraugs -  
A.Miķelsons.

Koku un krūmu 
zāģēšana,             

caurteku uzstādīšana 
pamatceļam, nesaistītu 

minerālmateriālu 
iesēdumu remonts.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks  - 20 min.
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V932 Nereta – 
Grīcgale - 
Ērberģe 

0,212 – 
8,969 km

Aizkraukles 
novads, 
Neretas 
pagasts, 

Pilskalnes 
pagasts

Seguma 
atjaunošana /  
13.07.2021 - 
10.09.2021.

SIA 
"OŠUKALNS"

Būvdarbu 
vadītājs -  
S.Ruža; 

būvuzraugs -  
V.Pozniševa.

Sagatavošanas darbi 
(koku zāģēšana, ceļa 

apauguma noņemšana), 
ceļa sāngrāvju tīrīšana 
ceļ, caurteku nomaiņa.

Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h. Satiksmes 
regulētāji. Īslaicīgi platuma ierobežojums 3.5 m. 

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  ~ 20 
min.

V968 Ogre - 
Jugla

4,400 - 
15,670 km

Ikšķiles 
novads, Ogres 

novads

Seguma 
atjaunošana / 
01.07.2021 - 
29.08.2021

SIA "Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
"IGATE""

Būvdarbu 
vadītājs -  
J.Alksnis; 

būvuzraugs -  
S.Adrickis.

Grāvju tīrīšana, esošā 
ceļa seguma profilēšana, 

nesaistītu 
minerālmateriāla 

seguma izbūve, caurteku 
demontāža un 
uzstādīšana, 

nobrauktuvju asfalta 
seguma izbūve, 

pieturvietu platformu 
demontāža un izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3-3,5. m. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 10 

min.

V982 Cemupe - 
Ogresgals

0,000 - 
3,000 km

Ogres novads

Seguma 
atjaunošana / 
01.07.2021 - 
29.08.2021

SIA "Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
"IGATE""

Būvdarbu 
vadītājs -  
J.Alksnis; 

būvuzraugs -  
S.Adrickis.

Caurteku uzstādīšana. 
Nesaistītu 

minerālmateriālu 
maisījuma 

iesēdumu/bedrīšu 
remonts.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Platuma 
ierobežojums 3-3,5. m.Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks  - 5 min.

V1020 
Likverteni – 
Jaunsaule – 
Skaistkalne

0,000 – 
13,360 km

Bauskas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
12.07.2021.- 
09.09.2021.

SIA “Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
“IGATE””

Būvdarbu 
vadītājs - 

N.Grīnbergs; 
būvuzraugs -  

G.Millere.

Nesaistīta 
minerālmateriālu pamata 

kārtas izbūve.
Pieturvietu izbūve. 

Apauguma noņemšana. 
Iesēdumu labošana.  

Koku krūmu zāģēšana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu 
posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas 

laiks  - 30 min.
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V1071 
Mežciems-

Staļģene-Stūrīši

13,670 - 
16,680 km

Jelgavas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
24.05.2021. - 
05.09.2021 

AS "A.C.B."

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Kraujiņš,; 
būvuzraugs -  

R.Koops.

Minerāmateriālu seguma 
izbūve nobrauktuvēs.

Ātruma ierobežojums - 30 un 50 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 7 

min.

V1091 
Kalnciems - 

Kaiģi
0.30 km

Jelgavas 
novads

Tilta pār Kauguru 
kanālu 

atjaunošana / 
02.08.2021. -  
10.10.2021.

SIA "Rīgas tilti"

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Portakovs; 
būvuzraugs -  

A.Linde.

Mobilizācija. Tilta 
konstruktīvo elementu 

atjaunošana.
Bez būtiskiem satiksmes ierobežojumiem.

V1128 Dobele - 
Īle- Auce

18,53 - 
31,82 km

Dobeles 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
12.07.2021. - 
17.09.2021.

SIA ''Ceļu 
būvniecības 
sabiedrība 
"IGATE"''

Būvdarbu 
vadītājs -  
A.Dude,; 

būvuzraugs -  
VTihonovs.

Grāvju tīrīšana, liekās 
grunts aizvešana, 

caurteku būvniecība, 
nesaistītu 

minerālmateriālu pamata 
nesošās kārtas 

būvniecība.

Viens luksoforu posms. Platuma ierobežojums 3 
m. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 

45 min.

V1160 Ezere - 
Vadakste 

3,060 - 
10,160 km

Saldus novads

Seguma 
atjaunošana / 
01.07.2021. - 
04.08.2021.

VAS "Latvijas 
autoceļu 

uzturētājs" 
Liepājas ceļa 

rajons

Būvdarbu 
vadītājs -  

A.Kraujiņš,; 
būvuzraugs -  

R.Koops.

Virsmas izbūves darbi.                                                                   
Seguma sakārtošanas 

darbi nobrauktuvēs.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Viens luksoforu 
vai satiksmes regulētaju posms. Paredzamais 

būvobjekta šķērsošanas laiks  - 20 min.
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V1162 Saldus – 
Kūdras  

0,00 – 8,20 
km 

Saldus novads
Pārbūve / 

21.09.2020. - 
23.08.2021.

SIA "VIA"

Būvdarbu 
vadītājs -   

G.Gruntiņš; 
būvuzraugs - 
K.Lablaiks-
Riekstiņš.

Nesaistītu 
minerālmateriālu pamata 

būvniecība, asfalta 
būvniecība, 

apzaļumošana ar augu 
zemi.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Četri luksoforu 
posmi, divos posmos satiksme tiek organizēta ar 

ceļa zīmēm. Paredzamais būvobjekta 
šķērsošanas laiks - 40 min.

V1264 Adze - 
Gudenieki - 

Ēdole

10,220-
19,750 km

Kuldīgas 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
13.07.2021. - 
31.08.2021.

 "AD ARB"

Būvdarbu 
vadītājs -  

J.Jākobsons; 
būvuzraugs - 
A.Kronlaks.

Teritorijas attīrīšana no 
krūmiem.                                 

Sāngrāvju tīrīšana.                                                                             
Apauguma noņemšana.                                                                        

Iesēduma remonts.                                                         
Caurteku izbūve.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu vai satiksmes regulētāju posms.  

Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 15 
min.

V1405 Talsi-
Lībagi 

4,959 - 
7,558 km

Talsu novads

Seguma 
atjaunošana / 
07.07.2021. - 
03.08.2021.

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs -  

J.Krūmiņš ; 
būvuzraugs - 

S.Lindenberga.

Virsmas apstrāde. 
Satiksmes aprīkojuma 

uzstādīšana.

Ātruma ierobežojums - 50 km/h. Vienā posmā 
satiksmes regulētāji. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks  - 12 min.

V1458 Jaunpils - 
Viesāti

0,00 - 2,20 
km

Tukuma 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
09.07.2021 - 
07.08.2021 

SIA "Saldus 
ceļinieks"

Būvdarbu 
vadītājs -  
O.Šteins; 

būvuzraugs - 
R.Holts.

Caurteku tīrīšana, 
objekta sakārtošana, 

horizontālo marķējumu 
uzklāšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70km/h. 
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 3 

min.
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V1475 Ozolpils 
– Kalēji – 
Smārde

4,000 – 
7,500 km

Tukuma 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
14.07.2021. - 
27.08.2021. 

STRABAG SIA

Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Reimats; 
būvuzraugs - 

P.Alksnis.

 Nomaļu uzauguma 
noņemšana. Grāvju 

tīrīšana. Demontāžas 
darbi. Seguma iesēdumu 

remonts. 

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h. Viens 
luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta 

šķērsošanas laiks  - 20 min.

 V1476 Kalēji – 
Durbe 

0,000 – 
6,280 km

Tukuma 
novads

Seguma 
atjaunošana / 
14.07.2021. - 
27.08.2021. 

STRABAG SIA

Būvdarbu 
vadītājs -  

M.Reimats; 
būvuzraugs - 

P.Alksnis.

A/p pasažieru platformu 
izbūve, caurteku tīrīšana.

Ātruma ierobežojums - 50 un 70 km/h.  
Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks  - 10 

min.

* Pašvaldību pasūtītie būvobjekti valsts ceļu maršrutos
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