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Autovadītāju ievērībai: Būvdarbi notiek jau vairāk kā 90 valsts autoceļu posmos
Visā valsts teritorijā turpinās aktīva ceļu būvniecības sezona, būvdarbi notiek 92 autoceļu
posmos. Visvairāk to ir uz reģionālajiem autoceļiem. Plānojot savus braucienus, aicinām
rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un sekot informācijai būvdarbu kartē VSIA Latvijas
Valsts ceļi mājas lapā www.lvceli.lv.
Šonedēļ uzsākti būvdarbi un ieviesti satiksmes ierobežojumi autoceļa Smiltene–Valka (P24)
posmā no Smiltenes līdz Vijas upei. Gandrīz 10 kilometru garajā būvobjektā ir divi ar
luksoforiem regulējami posmi un autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā.
Ievērojami satiksmes ierobežojumi un vismaz 40 minūtes būvdarbu posmu šķērsošanai
nepieciešamas Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei, ceļā starp Tukumu
un Kuldīgu - reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem un
autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no
Greiškāniem līdz Rīgas ielai.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz Siguļiem notiek
satiksmes drošības uzlabošanas darbi. Ātrums ierobežots līdz 70 km/h un paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks ir 25 min.;

uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei notiek seguma
atjaunošana. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, divos posmos satiksme tiek
organizēta ar luksoforu un posma šķērsošana var prasīt 40 minūtes;

uz Rīgas apvedceļa (A5) pie pagrieziena uz Liepājas šoseju (34,7-35,3 km), kur notiek
autobusu pieturvietas Beberbeķi pārbūve, 11. jūnijā, no plkst. 8:00 līdz 18:00 satiksmei
tiks slēgta braukšanas josla uz Rīgas apvedceļa pār satiksmes pārvadu virzienā no
Salaspils uz Babīti. Satiksmes kustība tiks novirzīta uz Rīgas apvedceļa (A5) un
Liepājas šosejas (A9) rotācijas apli, no kura būs iespējams izbraukt Babītes virzienā.
Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.

Iecavā, Rīgas ielā (A7) posmā no autoceļa Iecava–Stelpe–Stelpes šoseja (P92) līdz
Upes ielai, kur tiek veikta seguma atjaunošana, satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm,
vadstatņiem un pārvietojamiem ceļazīmju vairogiem, ātrums ierobežots līdz 50 km/h.
Satiksme vienā posmā tiek organizēta ar luksoforu. Platuma ierobežojums – 4,3m.
Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes;

uz Liepājas šosejas (A9) pie Saldus notiek ceļa pārbūves darbi. Ātrums ierobežots līdz
30, 50 un 70 km/h. Nepieciešamības gadījumā satiksmi organizē satiksmes regulētāji.
Platuma ierobežojums – 3,5 m. Objekta šķērsošana prasīs 10 minūtes;

autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no
Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir 5 luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h.
Posma šķērsošana var prasīt 40 minūtes;

Vairāki remontposmi ir uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–
Lietuvas robeža (Medumi) (A13). Lielāki satiksmes ierobežojumi ir divos posmos: no

Rēzeknes līdz Bekšiem, kur ātrums ierobežots līdz 70, 50 un 30 km/h, pieci luksofora
posmi un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 35 minūtes, kā arī no Maltas līdz
Feimaņu pagriezienam, kur ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, asfalta seguma
izbūves laikā tiks slēgta viena brauktuves josla un divvirzienu satiksmi organizēs ar
ceļazīmēm, paredzamais šī būvobjekta šķērsošanas laiks ir 30 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
 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 45 minūtes;
 autoceļa Pūre–Auce–Grīvaiši (P96) posmā no Dorupes līdz krustojumam ar autoceļu
Dobele-Krimūnas-Zaļenieki (V1098) ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma
šķērsošanas laiks 25 minūtes;
 uz autoceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Biržiem
ātruma ierobežojumi 50 km/h un 70 km/h. Pieci luksofora posmi. Paredzamais
būvobjekta šķērsošanas laiks 30 minūtes;
 uz autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) posmā no Bolupes līdz Gulbenei ātruma
ierobežojumi 50 km/h un 70 km/h un divi luksoforu posmi. Paredzamais būvobjekta
šķērsošanas laiks 40 minūtes;
 autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada
robežai ātruma ierobežojums 50 km/h un trīs posmos satiksmi regulē ar luksoforiem.
Posma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes;
 autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posmā no pagrieziena uz Kabili līdz Druvai
vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu vai to dara satiksmes regulētāji, platuma
ierobežojums 2,7 m un posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;
 uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Pļaviņām līdz Aiviekstei trijos
posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem. Remontposma šķērsošana var prasīt 25
minūtes;
 uz autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) posmā no Turaidas līdz Siguldai divos
posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforiem. Kravas transportam būvobjektā braukt
aizliegts un posma šķērsošana var prasīt 20 minūtes;
 uz autoceļa Duči-Limbaži (P53) posmā no Lādes līdz Limbažiem pieci luksoforu posmi,
ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanas laiks 25 minūtes;
 uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) posmā no Juglas līdz Suntažiem ātrums ierobežots līdz 50
un 70 km/h. Viens luksofora posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm un
vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 30 minūtes;
 autoceļa Līvāni–Preiļi (P63) posmā no Līvāniem līdz Rožupei ātrums ierobežots līdz 30,
50 un 70 km/h, divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu un posma šķērsošana var
prasīt 30 minūtes;
 autoceļa Ķekava-Skaistkalne (P89) posmā no Stelpes līdz Bārbelei divi luksofora
posms, ātrums ierobežots līdz 50 km/h un posma šķērsošana prasīs 30 minūtes;
 autoceļa Jelgava-Dobele (P97) posmā no Jelgavas līdz Šķibei trīs posmos satiksmi
regulē ar luksoforiem, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai
nepieciešamas 35 minūtes;
 autoceļa Butnāri-Saldus-Ezere (P105) divos posmos no Butnāriem līdz Saldum un no
Saldus līdz krustojumam ar autoceļu Saldus-Kūdras ir divi luksoforu posmi, platuma
ierobežojums 2,75 m un paredzamais abu posmu šķērsošanas laiks 30 minūtes;
 autoceļa Smiltene-Valka (P24) posmā no Smiltenes līdz Vijas upei divi luksoforu posmi,
ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un paredzamais objekta šķērsošanas laiks ir 20
minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts vietējiem autoceļiem:
 uz autoceļa Saldus–Kūdras (V1162) no Saldus līdz Kūmu karjeram trīs posmos
satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, vienā ar priekšrocības ceļa zīmēm. Ātruma
ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks aptuveni 40
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 metri. Kravas transporta satiksmei tilts slēgts līdz 30. jūnijam.
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

