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Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa  attīstības programma 

 2017. – 2019.gadam  
  

Pagasta  

pārvalde 

Objekta nosaukums un 

remontējamā posma 

garums 

Nepieciešamie darbi un pamatojums 

par autoceļa nozīmi 

2017.gads 2018.gads 2019.gads Aptuvenās 

izmaksas 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

Ambeļu  „Ambeļi – Jaunaiskrūgs 

– Kurloviči” 

 (1,5 km) 

 

Pārvadā skolēnus, kursē sabiedriskais 

transports, nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

X   

 

20000,00 

“Putāni – Augškalne” 

posms  

pie daudzdzīvokļu 

mājām. 

(1,2km) 

Grants seguma atjaunošana. 

 

 X  18000,00 

“Greiži –Jaunie 

Stupenišķi” 

(2,50km) 

Grants seguma atjaunošana. 

Kursē skolēnu autobuss  

 

  X 40000,00 

 

Biķernieki „Biķernieki - Viselova”  

(0,50km) 

Nepieciešama  grants seguma 

atjaunošana. 

X   28500,00 

“Pavlovskoje- Karčma” 

(1,09km)  

Nepieciešama  grants seguma 

atjaunošana. 

 X  20902,00 

Demenes “Tiltiņi – Pūpoli” 

(1,5km) 

 

Grants seguma atjaunošana 

 

 

X   

 

60000,00 

 

„Kaldēji – Kazjulišķi- 

Šemberga” 

(2.9km) 

Ceļš savieno divus valsts ceļus ,  

savieno divas apdzīvotas vietas, 

nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

  X 80000,00 

 



Dubnas  

“Svenči – Jaunzemnieki- 

Aščuki-Kutki-Vilki” 

(0,89km) 

 

 

Grants seguma atjaunošana 

 

 

 

X 

 

 

  

11700,00 

 

 

 

Pariža – Ceplīši” 

(2.38km) 

Kursē skolēnu  autobuss, autoveikals ,     

piena mašīna, pasta pakalpojumi, 

iepēja nokļūt uz atpūtas vietu 

„Parīze”, Virognas ezeru.  

Nepieciešama grants seguma 

atjaunošana 

 X  14500,00 

 

Kalkūnes  Dārza iela  

(1,85km) 

Ciems Randene, notiek 

uzņēmējdarbība, kursē sabiedriskais 

un skolēnu  transports. 

Nepieciešama melnā seguma 

atjaunošana 

X   65000,00 

„Ainavas – Mičurinietis” 

(1.44km) 

 

Dārzkopības sabiedrības 

“Mičurinietis”, ”Daugava”, 

“Celtnieks”, liela intensitāte. Kursē 

sabiedriskais transports, pārvadā 

skolēnus . Nepieciešama melnā 

seguma izbūve. 

 X  100000,00 

Kalupes „Rasnači - Baltmuiža”  

(5.51km) 

Pārvadā skolēnus, piebraucamais ceļš  

pagasta 52 saimniecībām, kursē piena 

mašīna, nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

 X  100000,00 

„Silagols – Laurišķi - 

Pūpoli” (2.47km) 

 

 20 pagasta  saimniecību, 

nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

  X 60000,00 

Laucesas “Vizuļi-Šķirnas-Kirkoļi” 

(050km) 

Nepieciešama grants seguma 

atjaunošana.  

 X  20000,00 

18.Novembra iela  

(1.170km) 

 

 Grants seguma atjaunošana. 

 

 

  X 40000,00 



Līksnas Daugavas iela 

(0,050km) 

Melnā seguma atjaunošana. 

Pretī Līksnas dīķim ,jālikvidē bebru 

alas. 

X   20000,00 

 

“V713-Zeltapurvs” 

(0.71km) 

Grants seguma atjaunošana. 

 

 X  30000,00 

Maļinovas Rēzeknes iela    Ciemata centrs nepieciešama melnā 

seguma izbūve. 

 X X 100000,00 

Valsts ceļš – Puriņi 

(1,15km)  

Pārvadā skolēnus, kursē piena mašīna, 

nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

  X 56000,00 

Medumu “Kščeva  - Papuļi” 

(6,34km) 

 

 

Savieno divus ciemus, pārvadā 

skolēnus, kursē piena mašīna, 

nepieciešama grants seguma 

atjaunošana. 

X  

 

 

 

 

 

 

45268,00 

 

 

 

 

“Liepkalni –Arodnieki” 

 

 

 

Grants seguma atjaunošana  X  10402,00 

Naujenes “Zastenki-Teivāni” 

 

 

“Melderiski Meļnica” 

 

 “Kraujas ceļs – Meža 

iela” 

 

18.Novembra iela 

(māja 388) 

Uzbērt drupināto granti(2016.gada 

darbu turpinājums) 

 

Caurtekas ierīkošana 

 

Melnā seguma atjaunošana. 

 

 

Melnā seguma atjaunošana. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

  34650,00 

 

3000,00 

 

8100,00 

 

 

 

8775,00 

Daugavas iela 

(0.300km) 

Daudzdzīvokļu mājas, ciema centrs. 

Nepieciešama melnā seguma pārbūve.  

 X  88130,00 



„Vecračina – Krāslavas 

šoseja” (2.50km) 

Kursē sabiedriskais transports, ceļš uz 

vasarnīcām, nepieciešama grants 

seguma atjaunošana.  

  X 100000,00 

„Putāni - Sarģelišķi” 

(1.44km) 

Dzīvojamās mājas ,tūrisma objekts. 

Grants seguma atjaunošana.   

  X 80000,00 

Nīcgales Skolas un Daugavas 

ielas   

(1.30km)   

 Daudzdzīvokļu mājas, pagasta centrs. 

Melnā seguma atjaunošana. 

X X  37077,00 

„Ozoli – Avotiņi” 

 (1.19km) 

 

Savieno ar valsts ceļu, ir zemnieku 

saimniecības, grants seguma 

atjaunošana  

  X 70000,00 

Salienas Centrāles ielas tilts - 

Tartaka 

  

Tilta atjaunošana X X  100000,00 

Upes iela 

(0.500km) 

Melnā seguma izbūve, pagasta centrs   X 50000,00 

Skrudalienas  

Baznīcas 

(0,71km), 

 

Silenes ciema centrs, daudzdzīvokļu  

mājas, nepieciešama  

melnā  seguma atjaunošana. 

 X   

115000,00 

 

Ceriņu  

(0,28km) 

Melnā seguma izbūve. 

 

 X  11000,00 

Mazā iela 

(0,23km) 

Aveņu  iela 

(0,28km) 

 

Melnā seguma izbūve. 

 

 

Grants   seguma atjaunošana. 

 

  X 

 

X 

33000,00 

 

11000,00 

Sventes  

“Vijolītes Sventes 

ezerkrasti”(2,28km) 

Savieno ar valsts ceļu , notiek 

uzņēmējdarbība , tūrisma objekti, 

atpūtas vietas. 

Nepieciešama melnā seguma 

atjaunošana. 

X X   

80000,00 



  Tabores „Tabore - Lapsas” 

(1.75km) 

Pārvadā skolēnus, kursē piena mašīna 

un autoveikals, nepieciešama grants 

seguma atjaunošana. 

X   40000,00 

 Sadnieku iela 

(1.160km) 

 

Ciemata centrs 

Melnā seguma izbūve. 

  X 80000,00 

Vaboles „Kucini – Dublinieki -

Ceglinieki” (1.02km) 

 

Pārvadā skolēnus, kursē piena mašīna. 

Nepieciešama grants seguma  

atjaunošana. 

X   20000,00 

“Krogasēta – Asaistūris” 

(1,2km) 

Piekļuve vairākiem zemes īpašumiem. 

Nepieciešama grants seguma  

atjaunošana. 

 X X 20000,00 

Vecsalienas „ Mazie Astroni - 

Tīrumnieki” 

 (1,70km) 

 

 Kursē piena mašīna, daudz zemes 

īpašumu,  nepieciešama grants seguma  

atjaunošana. 

X   48160,00 

„Červonka-Kirlišķi-

Brasla” 

 (1.60 – 3.40km) 

 

Pārvadā skolēnus,  nepieciešama 

grants seguma atjaunošana. 

  X 40000,00 

Višķu “Vīrognas ceļš” 

(1,48 km) 

 

 

          Uzņēmējdarbība. 

 

  

X   

 

 

 

90000,00 

 

 

„Antāni - Vīgantu c.” 

 (3.64km) 

Pārvadā skolēnus, savieno divus 

ciemus,  nepieciešama grants seguma  

atjaunošana. 

  X 60000,00 

 
 


