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Iecavā sāk atjaunot segumu Bauskas šosejas posmā; iespēju robežās aicinām izmantot
alternatīvos maršrutus
Šodien Iecavā sākas seguma atjaunošanas darbi Bauskas šosejas posmā, kas iet cauri
ciemam (Rīgas iela). Ņemot vērā to, ka satiksme uz Bauskas šosejas ir ļoti intensīva,
autovadītājiem jārēķinās, ka satiksmes ierobežojumu dēļ ceļā būs jāpavada ilgāks laiks, var
veidoties sastrēgumi. Iespēju robežās aicinām izmantot alternatīvos maršrutus un uz Lietuvu
doties caur Meiteni (A8), uz Bausku – caur Vecumniekiem (P89). Maija vidū darbi Iecavā notiks
arī nakts stundās, par ko informēsim papildu.
Dodoties uz Kuldīgu jārēķinās, ka remontdarbu dēļ uz reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga
(P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem ir ievērojami satiksmes ierobežojumi un posma
šķērsošana var prasīt pat stundu. Aicinām izmantot alternatīvos maršrutus.
Joprojām nopietni satiksmes ierobežojumi ir Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz
Greiškāniem, kur ceļā jāpavada līdz pat 45 minūtēm un uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus
(P108) posmā no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada robežai, kur remontposma šķērsošanai
nepieciešama pusstunda.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
uzsākti seguma atjaunošanas darbi Iecavā, Rīgas ielā (autoceļa A7 posmā no 42,8.44,79. km) posmā no autoceļa Iecava-Stelpe-Stelpes šoseja (P92) līdz Upes ielai. Satiksme
tiek organizēta ar ceļa zīmēm, vadstatņiem un pārvietojamiem ceļa zīmju vairogiem, kā arī
noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h;
uz Vidzemes šosejas Augšlīgatnē turpinās Līgatnes caurtekas remontdarbi. Satiksme
tiek regulēta ar luksoforu. Noteikti ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h un platuma
ierobežojums 3,25 m. Posma šķērsošanas laiks 10 minūtes;
Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem satiksmi 4 posmos regulē
luksofori, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un paredzamais remontposma šķērsošanas
laiks ir 45 minūtes;
pie autoceļa Krievijas robeža(Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža
(Medumi) (A13) krustojuma ar Rēzeknes apvedceļu (A12) no rotācijas apļa līdz Rēzeknes
pilsētas robežai satiksme tiek regulēta ar luksoforu, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un
paredzamais posma šķērsošanas laiks ir 10 minūtes;
uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Raganas līdz Valmierai atsākta ribjoslu izbūve.
Darbu zonās noteikti ātruma ierobežojumi un sašaurināta brauktuve;
Valmieras šosejas (A3) posmā no Gaujas tilta līdz Sējas pagriezienam atsākta gājēju
un velosipēdistu ceļa ierīkošana. Objektā noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, pēc
nepieciešamības vienā vai divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu un
remontposma šķērsošana var prasīt 10 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Pļaviņām līdz Aiviekstei četros
posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem. Remontposma šķērsošana var prasīt 25
minūtes;
autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur tiek veikti ceļa
pārbūves darbi, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī trijos posmos satiksme tiek
regulēta ar luksoforiem un trijos posmos pa vienu joslu ar priekšrocības ceļa zīmēm. Posma
šķērsošana var prasīt 60 minūtes;
autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posmā no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada
robežai ieviesti ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h un četros posmos satiksmi regulē ar
luksoforiem. Posma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes;
autoceļa Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (P68) posmā no
Daugavpils apvedceļa līdz Silenei satiksme tiek regulēta ar luksoforu un ātruma ierobežojums
ir 50 un 70 km/h. Remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes;
autoceļa Kuldīga-Skrunda-Embūte (P116) posmā no Ganību ielas Kuldīgā līdz Pelču
pagriezienam satiksme divos posmos tiek regulēta ar luksoforiem un divos posmos ar
priekšrocības ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums ir 50 un 70 km/h, savukārt platuma
ierobežojums ir 3 m. Remontposma šķērsošana var prasīt 20 minūtes;
autoceļa Pūre-Auce-Grīvaiši (P96) posmā no Dorupes līdz krustojumam ar autoceļu
Dobele-Krimūnas-Zaļenieki (V1098) noteikts ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, vienā
posmā satiksmi regulē ar luksoforu un remontposma šķērsošana var prasīt līdz 35 minūtēm;
autoceļa Duči-Limbaži (P53) posmā no Lādes līdz Limbažiem, kur atsākti ceļa pārbūves
darbi, divos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70
km/h un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 18 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz tiltiem:
Mazās Juglas tilta pārbūve pie Tīnūžiem autoceļa Inčukalns—Ropaži—Ikšķile (P10)
34,8. kilometrā. Satiksme pār tiltu tiek organizēta ar luksoforiem un noteikts platuma
ierobežojums – 2,7 m;
uz satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Daudzevas autoceļa Sērene–Kalnieši (P86)
7,56. kilometrā satiksme tiek regulēta pa vienu joslu ar luksoforu un noteikts ātruma
ierobežojums 30 km/h;
uz autoceļa Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (P95) notiek Svētes tilta pārbūve un
satiksme tiek organizēta ar luksoforiem;
Upesgrīvā uz autoceļa Tukums–Ķesterciems-Mērsrags–Kolka (P131) notiek tilta pār
Grīvas upi remonts. Satiksme tiek regulēta ar luksoforu un ātrums ierobežots līdz 30 km/h;
atsākta Ičas tilta konstruktīvo elementu atjaunošana pie Rēzeknes un Balvu novadu
robežas autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) 39,2. kilometrā. Remontdarbu vietā noteikts ātruma
ierobežojums 50 km/h;
autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) 59,8. kilometrā atsākts Vārienes tilta remonts un
ātrums ierobežots līdz 50 km/h;
autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) 65,2. kilometrā atsākta Bolupes tilta atjaunošana un
ātrums arī šajā objektā ierobežots līdz 50 km/h.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem
novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa diennakts tālruni
80005555, kā arī uzņēmuma Twitter un Facebook kontos.
Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.

