
    

 

 

                                                                                                                                                                Pielikums 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa  attīstības programma 

 2019. – 2021.gadam  
  

Pagasta  

pārvalde 

Objekta nosaukums un 

remontējamā posma 

garums 

Nepieciešamie darbi un pamatojums 

par autoceļa nozīmi 

2019.gads 2020.gads 2021.gads Aptuvenās 

izmaksas 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

Ambeļi   “Ambeļi – Graiži” 

(1,5km) 

Liela intensitāte , kursē skolēnu 

autobuss. 

X   90000,00 

Parka iela Iela uz Jauniešu centru , tradīciju māju 

“Skreine”, mednieku namiņu. 

 
X X 

 

27000,00 

„Ambeļi – Jaunaiskrūgs 

– Kurloviči” 

 (1,5 km) 

 

Pārvadā skolēnus, kursē sabiedriskais 

transports, nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

 X X 60000,00 

Biķernieki “Krasnoje – Lipinišķi” 

(1,28km) 

Savieno divus valsts ceļus. 

Nepieciešama  grants seguma 

atjaunošana. 

X X  60000,00 

“ L.Krivini – Vaganišķi- 

Biķernieki” 

(1,20km)  

Nepieciešama  grants seguma 

atjaunošana. 

 
 X 50000,00 

      

Demene 

 

„Kaldēji – Kazjulišķi- 

Šemberga” 

(1,40km) 

A-grupas ceļš savieno divus valsts 

ceļus , savieno divas apdzīvotas vietas 

Briģene un Kumbuļus, nepieciešama 

grants seguma atjaunošana. 

X   50000,00 



“Tiltiņi – Pūpoli” 

(1,5km) 

 

Ceļš  bez seguma . 

Nepieciešams grants seguma 

atjaunošana, pamatojoties uz 

iedzīvotāju sūdzībām. 

 
X  

 

 

      

Dubnas “Pariža – Ceplīši” 

(2.38km) 

Kursē skolēnu  autobuss, autoveikals ,     

piena mašīna, pasta pakalpojumi, 

iespēja nokļūt uz atpūtas vietu 

„Parīze”,  Virognas ezeru.  

Nepieciešama grants seguma 

atjaunošana 

X X  50000,00 

“Dubna – Bicāni – Zeiļi- 

Medupes upe “ 

(2,10km) 

 

Grants seguma atjaunošana. 

 

  X 70000,00 

      

Kalkūnes  “Aveņu – d/s Daugava” 

(1,14km) 

Liela intensitāte, izmanto vairākas 

dārzkopību sabiedrības .Nepieciešama 

grants seguma  atjaunošana 

X X  60000,00 

“Muitnīca – Ceļu 

iecirknis “ 

(posmi 0,60km) 

Privātās mājas ,nepieciešama melnā 

seguma atjaunošana. 

 
X  40000,00 

„Ainavas – d/s 

Mičurinietis”  

(1.44km) 

 

“d/s Mičurunietis- d/s 

Daugava” 

 (0,52km) 

Dārzkopības sabiedrības 

“Mičurinietis”, ”Daugava”, 

“Celtnieks”, liela intensitāte. Kursē 

sabiedriskais transports, pārvadā 

skolēnus . Nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

 X X 100000,00 

Kalupes „Rasnači - Baltmuiža”  

(0,99km) 

Pārvadā skolēnus, piebraucamais ceļš  

pagasta 52 saimniecībām, kursē piena 

X X  35000,00 



(daļēji atremontēts 

2017.g) 

mašīna, nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

„Silagols – Laurišķi - 

Pūpoli” (2.20km) 

 

 20 pagasta  saimniecību, 

nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

 
X X 80000,00 

Laucesas  
  

   

“Krustceļi- Dzimtas-

Mālkalni” 

Posms”Ročiški” 

(0,30km) 

 Pārvadā skolēnus .Nepieciešams 

grants seguma atjaunošana. 

 

 

X   20000,00 

“Lisičķi – Karlinovka” 

(0,15km) 

Grants seguma atjaunošana  X  40000,00 

“c.Laucesa – Ausmas” 

(0,12km) 

Grants seguma atjaunošana   X 40000,00 

Līksnas Liepziedu iela 

posms (0,560km) 

Iela tiek intensīvi izmantota, ciemats 

blīvi apdzīvots . Iedzīvotāji sūdzas par 

putekļiem, nepieciešams melnā 

seguma izbūve. 

X X  60000,00 

“Mežciems – Ļūbaste” 

(0,60 – 2,00km) 

Intensīva satiksme, ceļš ļoti bedrains, 

taisnais ceļš uz Daugavpils 

pilsētu.Zemnieki pārvadā produkciju, 

kursē piena mašīna. Nepieciešama 

grants seguma atjaunošana. 

 

 X X 150000,00 

 “Ļūbaste – Ļūbaste” Kursē sabiedriskais transports, 

skolēnu maršruts , intensīva kustība uz 

d/b “Ļūbaste”, nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

  X 60000,00 

Maļinovas       

“Valsts ceļš – Puriņi” 

(1,15km) 

Pārvadā skolēnus, kursē piena mašīna, 

nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

X X  70000,00 

“Valsts ceļš – 

Darbnīcas” 

(0,97km) 

Pārvadā skolēnus, kokapstrādes 

uzņēmums, autoserviss u.c. 

Nepieciešama seguma mehanizēta 

 X X 50000,00 



atjaunošana. 

“Stallis Svari” 

(0,78km) 

Pārvadā skolēnus nepieciešama 

seguma mehanizēta atjaunošana. 

 
 

X 30000,00 

Medumu 

 

“Druvas – Ilgas” 

(1,36km) 

Kursē skolēnu autobus ,nepieciešama 

grants seguma atjaunošana. 

X X  60000,00 

“A13šoseja-Lāčplēši” 

(2,74km) 

 

Nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

 
X 

 

X 70000,00 

   
 

  

   Naujenes Vecpils ielas 

 (c.Naujene)   

Daudzdzīvokļu mājas nepieciešama   

melnā seguma atjaunošana. 

  

 X  300000,00 

      

 18.novembra 

iela(Ceļinieku c.) 

(1,295km) 

Daudzdzīvokļu mājas . 

Nepieciešama   melnā seguma 

atjaunošana. 

X X X 200000,00 

 

“Grustāni –Sandarišķi- 

Butišķi” 

(0,97km) 

Nokļūšana līdz dzīvojamām mājām, 

tūrisma objektiem, nepieciešama 

grants seguma atjaunošana. 

X X  50000,00 

„Lociki – Kašatniki-

Stropica” 

(0.84km) 

Segumu atjaunošana un caurteku 

ierīkošana.   

X X  50000,00 

“ Gribusti – Cirši” 

(2,23km) 

Kursē sabiedriskais transports, ceļš uz 

vasarnīcām, nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

 X X 70000,00 

      

       



Nīcgales Skolas iela  

(daļa ielas atjaunota 

2018.gadā) 

 

Daudzdzīvokļu mājas, pagasta centrs. 

Melnā seguma atjaunošana. 

 X  20000,00 

“Noras – Daugava” 

(0,50km) 

Izmanto zemnieku saimniecības , 

piekļuve pie Daugavas, Vecajiem 

kapiem un Buiviešu pilskalnu, 

nepieciešama  grants seguma 

atjaunošana  

 
 X 40000,00 

 “Valsts ceļi – z/s 

“Medņi”” 

(0,31km) 

Grants seguma atjaunošana  
 

X 20000,00 

Salienas “Līdaki-Kapari-Jancisķi-

Upeslīči-Rožlauki” 

Nepieciešama grants seguma 

atjaunošna. Kursē piena mašīna , 

savieno ar diviem valsts ceļiem. 

X   30000,00 

“Vecpiķuļi-Dukāti-

Baraviki” 

Grants seguma atjaunošana.  X     50000,00 

      

Tilts pāri  Tartaciņa 

atjaunošana. 

Tilts Salienas pagasta centrā.   X 1000000,00 

      

Skrudalienas       

Baznīcas iela  Ciemata centrs , iela no baznīcas līdz 

kapiem. 

X X  300000,00 

 

Aveņu iela 

(0,28km) 

Ciemata centrs , nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

 

X   14000,00 

Mazā iela 

(0,23km) 

Silenes ciema centrs, nepieciešama 

melnā seguma atjaunošana. 

 X  

 

33600,00 

Akmens tilts Parka ielā Renovācija  X  103100,00 



  
    

“Bruņene – Birznieki” 

(0,49km) 

Grants seguma atjaunošana   X 

 

13000,00 

Ceriņu un Dīku ielas 

(0,285 km un 0,171km) 

Ciemata centrs , nepieciešama grants 

seguma atjaunošana 

  X 22000,00 

Sventes       

“Mieriņi – Dzelmes” 

(1,00km) 

Vairāku īpašnieku lauki, trīs 

dzīvojamās mājas ar pastāvīgiem 

iedzīvotajiem un bērniem, dzīvo 

invalīds. Nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

 

X X  90000,00 

Alejas, un Daugavpils 

ielas   

Sventes ciema centrs. Iela pa kuru 

iebrauc Sventes centrā un uz skolu. 

Nepieciešama melnā seguma 

atjaunošana. 

 X  60000,00 

 

“Vijolītes Sventes 

ezerkrasti” 

(2,28km) 

Savieno ar valsts ceļu , notiek 

uzņēmējdarbība , tūrisma objekti, 

atpūtas vietas. 

Nepieciešama melnā seguma 

atjaunošana. 

 
 

X 80000,00 

  Tabores Sadnieku iela 

(1,16km) 

Ciemata centrs nepieciešama 

melnā seguma atjaunošana. 

 
X  80000,00 

Miera iela 

 (0,274km) 

 

Ciemata centrs. 

 Nepieciešams apgaismojums. 

 

 
 X 50000,00 

      

Ozolu( 1,660km) 

 un  

Dārza(0,296km) ielas  

Ciemata centrs. 

Nepieciešams melnā seguma 

atjaunošana apgaismojuma ierīkošana. 

  X 70000,00 



Vaboles       

“ Vaboles st.Aizbalti – 

Pudāni - Mukāni” 

(1,37km) 

Pārvadā skolēnus , kursē piena 

mašīna, nepieciešama grants seguma 

atjaunošana.  

X X  40000,00 

“  Dzelzceļa 

pārbrauktuve - 

Motivāni” 

(3,92km) 

Savieno Vaboles pagastu ar  Līksnas 

pagastu un valsts ceļu V678. 

Ceļš uz Motivānu kapiem un 

daudziem zemes īpašumiem. 

  X 70000,00 

      

Vecsalienas       

“Celtnieši – NPS 

“Skrudaliena”” 

Kursē skolēnu autobuss.ceļam liela 

intensīvi  

X   25000,00 

“Romāņi – Sīkeļe” 

(2,50km) 

Kursē skolēnu autobuss, kursē piena 

mašīna, daudz zemes īpašumu, kursē 

Latvijas pasts nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

 X  70000,00 

“Mālkalne – Tartaks” 

(0,60km) 

Kursē skolēnu autobuss, kursē piena 

mašīna, daudz zemes īpašumu, brauc 

autoveikals nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

  X 30000,00 

“Leoni – Tartaks” 

(0,83km) 

Kursē Latvijas pasts, kursē piena 

mašīna, daudz zemes īpašumu 

nepieciešama caurtekas remonts, 

grants seguma atjaunošana. 

  X 40000,00 

Višķu      

 

 

“Silavišķi - Antāni” 

(0,35 km) 

 

Savieno divus ciemus nepieciešama 

grants seguma mehanizētā atjaunošana 

 X  30000,00 



„Antāni - Vīgantu c.” 

 (3,64km) 

Pārvadā skolēnus, savieno divus 

ciemus,  nepieciešama grants seguma  

atjaunošana. 

 X X 90000,00 

 
 
 

                                                                                                                                                          


