
1. PIELIKUMS 

REKONSTRUĒJAMO PAŠVALDĪBAS CEĻU UN IELU SARAKSTS
1 

Nr.p.k. 
Teritoriālā 
vienība 

Rekonstruējamais/ 
izbūvējamais ceļa/ ielas 
posms, tā garums (km) 

Ceļa/ielas stāvoklis  
Nepieciešamo ieguldījumu raksturs (grants 
seguma/asfalta seguma 
rekonstrukcija/izbūve) 

Nepieciešamais 
investīciju 
apjoms, LVL 

Pielietotās 
vidējās izmaksas 
uz 1 km, LVL  

 1.   Ilūkste Raiņa iela 1.088km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

429440 394705 

 2.   Ilūkste 
Brīvības iela 0.694km, 
0.307km, 0.243km, 
0.079km, 0.416km 

sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, posma seguma 
izbūve, infrastruktūras rekonstrukcija, tai skaitā 2 
tiltu rekonstrukcija 

639280 367614 

 3.   Ilūkste 
Vienības laukums 
0.167km 

sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve, stāvlaukumu 
rekonstrukcija 

97600 584431 

 4.   Ilūkste Avotu iela 0.566km avārijas stāvoklī 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

181295 32309 

 5.   Ilūkste Upes iela 0.456km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

146400 321053 

 6.   Subate 
Zaļmuižas iela 0,00-0,80 
km 

brūkošs asfalta segums, notiek sabiedriskā 
transporta kustība 

asfalta seguma rekonstrukcija 58560 73200 

 7.   Subate Tirgus laukums 10000m² 
sliktā stāvoklī, kursē sabiedriskais transports, 
neatbilst satiksmes drošības prasībām, nav 
apgaismojums, nav gājēju pāreju 

asfalta seguma rekonstrukcija, infrastruktūras izbūve 
(ietves, apgaismojums, drošības saliņa u.t.t.) 

100000   

 8.   Subate Kalna iela 0.250 km 
sliktā stāvoklī, kursē sabiedriskais transports, 
neatbilst satiksmes drošības prasībām, nav 
apgaismojums, nav gājēju pāreju 

asfalta seguma rekonstrukcija, infrastruktūras izbūve 
(ietves, apgaismojums) 

18300 73200 

 9.   Subate Krasta iela 0.300km 
sliktā stāvoklī, kursē sabiedriskais transports, 
neatbilst satiksmes drošības prasībām, nav 
apgaismojums, nav gājēju pāreju 

asfalta seguma rekonstrukcija, infrastruktūras izbūve 
(ietves, apgaismojums) 

21960 73200 

 10.   Subate Jelgavas iela, 0.0-2,8 km 
brūkošs asfalta segums, notiek sabiedriskā 
transporta kustība 

asfalta seguma rekonstrukcija 204960 73200 

                                                        
1 Ilūkstes novada pašvaldības sagatavotā informācija 



Nr.p.k. 
Teritoriālā 
vienība 

Rekonstruējamais/ 
izbūvējamais ceļa/ ielas 
posms, tā garums (km) 

Ceļa/ielas stāvoklis  
Nepieciešamo ieguldījumu raksturs (grants 
seguma/asfalta seguma 
rekonstrukcija/izbūve) 

Nepieciešamais 
investīciju 
apjoms, LVL 

Pielietotās 
vidējās izmaksas 
uz 1 km, LVL  

 11.   Subate 
Augstkalni- pilsētas 
robeža, 0,00-0,15 km 

brūkošs asfalta segums, notiek sabiedriskā 
transporta kustība 

asfalta seguma rekonstrukcija 10980 73200 

 12.   Bebrene Mazbleivi - Ilze 5,05km 

avārijas stāvoklī. Ceļš savieno Ilzes ciemu ar 
pagasta centru. Pa ceļu kursē skolēnu 
autobuss; kursē piena savākšanas mašīnas; 
autoveikals. Darbojas zemnieku un piemājas 
saimniecības. Iziet uz valsts autoceļiem V822 
un V702. 

Grants seguma rekonstrukcija; grāvju atjaunošana; 
caurteku atjaunošana 

184830,00 36600,00 

 13.   Bebrene Grendzes - Ilze 2,36 km 

avārijas stāvoklī. Pa ceļu kursē skolēnu 
autobuss; kursē piena savākšanas mašīnas. 
Darbojas zemnieku un piemājas 
saimniecības. Iziet uz valsts autoceļu V702 

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

86376,00 36600,00 

 14.   Bebrene 
Skalbiņi - Celmiņi posms 
2,00 km 

avārijas stāvoklī. Pa ceļu kursē skolēnu 
autobuss; kursē piena savākšanas mašīnas. 
Darbojas zemnieku un piemājas 
saimniecības. 

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

73200,00 36600,00 

 15.   Bebrene 
Miltu cehs - Ķetrāni 
2,83km 

avārijas stāvoklī. Ceļš savieno apdzīvoto vietu 
Ķetrāni ar pagasta centru un novada centru. 
Pa ceļu ved skolēnus uz skolu; iedzīvotāji 
nokļūst veikalā; kursē piena savākšanas 
mašīnas. Darbojas zemnieku un piemājas 
saimniecības. Ceļš ved gar dabas parka ' 

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

103578,00 36600,00 

 16.   Bebrene 
Miltu cehs - Paberži 
6,43km 

Sliktā stāvoklī. Ceļš pavasara palu laikā, kad 
pārplūst valsts ceļš Bebrene-Zariņi-Dviete, 
savieno Dvietes pagasta Zariņu salas 
iedzīvotājus ar Bebrenes pagasta centru un 
novada centru. Pa ceļu skolēni nokļūst uz 
skolu; iedzīvotāji nokļūst uz darbu un veikalu. 

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

235338,00 36600,00 

 17.   Dviete 
Mednieki - Liepziedi - 
Centrs 

sliktā stāvoklī, ceļš ved uz Ilūksti un Bebreni, 
pa to kursē skolas autobuss/autoveikals, 
piekļuve vairākām zemnieku saimniecībām 

2 caurteku nomaiņa 2000   

 18.   Eglaine 
Anmuiža - Baltmuiža - 
Dubiki  posms no 0,78 
līdz 1,87  km (1,09 km) 

Slikts stāvoklis. Savieno Baltmuižas ciemu ar 
Valsts ceļu kurs ved uz novada centru, Notek 
skolēnu pārvadāšana uz skolu, atrodas 
zemnieku saimniecības, kuras nodarbojas ar 
lopkopību 

Melna seguma atjaunošana 79788 73200 



Nr.p.k. 
Teritoriālā 
vienība 

Rekonstruējamais/ 
izbūvējamais ceļa/ ielas 
posms, tā garums (km) 

Ceļa/ielas stāvoklis  
Nepieciešamo ieguldījumu raksturs (grants 
seguma/asfalta seguma 
rekonstrukcija/izbūve) 

Nepieciešamais 
investīciju 
apjoms, LVL 

Pielietotās 
vidējās izmaksas 
uz 1 km, LVL  

 19.   Eglaine 
Vitkuški - Subate, posms 
no 6,1 līdz 9,4km.( 
3,3km) 

Slikts stāvoklis. Savieno  Subati ar ceļu 
Kraujas -Upmaļi un dot iespēju 11 viensētu 
iedzīvotājiem nokļūt gan uz Subates pilsētu, 
gan uz Valsts ceļu, kurš ved uz novada centru 

Grants seguma ierīkošana 120780 36600 

 20.   Pilskalne 
Dzintari - Krastiņi - 2,67 
km, ceļš/Bebrene - 
Ilūkste    

Avārijas stāvoklī, savieno apdzīvoto vietu 
Krastiņi(12 saimniecības) ar lielceļu, kas ved 
uz novada centru, Baltiņu veikalu, skolēniem 
Ilūkstes vidusskolām. Lielākā bioloģiskā 
zemnieku saimniecība „Krastiņi” – 
piensaimniecība, gaļas lopkopība, 
graudkopība. 

grants segums 97722 36600 

 21.   Pilskalne 
Tutāni - Padomnieki - 
2,00 km, ceļš/Bebrene - 
Ilūkste 

avārijas stāvoklī, Savieno apdzīvotas vietas 
Saulkrasti, Glaudu sola ar lielceļu uz novada 
centru (14 saimniecības).Dzīvo vairāki 
invalīdi, kuriem pastāvīgi vajadzīga palīdzība 
gan sociālā, gan medicīniska. Vairākās 
ģimenēs bērni - skolnieki.  

grants segums 73200 36600 

 22.   Pilskalne 
Doļnaja - Arāji -4,25 km, 
ciemata centrs  Ilūkste       

avārijas stāvoklī, Savieno ciematu Kazimirišķi 
ar novada centru .Pavasara palos daļa ceļa 
applūst un ūdeņi bojā tā segumu ,ceļš ir 
dabas parka Dvietes paliene robeža. 
Kazimirišķos dzīvo ģimenes ar bērniem, 
skolniekiem. Daudzi iedzīvotāji strādā novada 
centrā 

grants segums 155550 36600 

 23.   Šēdere 
Šedere - Šarlote , posms 
no 0,04 līdz 4,98 km. 
(4,94 km) 

Slikts stāvoklis. Savieno Šēderes ciemu ar 
Valsts ceļu, kurš ved uz Raudu, notiek 
skolēnu pārvadāšana, gar ceļu atrodas 
daudzas zemnieku saimniecības, kuras 
nodarbojas ar graudkopību, lopkopību, 
karošu meistara muzejs. 

Grants seguma atjaunošana 180804 36600 

 24.   Ilūkste 
Zemgales iela 0.384km 
un 0.476km 

Sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve ( ielas platums 
7m) 

519660 604256 

 25.   Ilūkste Jelgavas iela,0.988km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

253760 256842 

 26.   Ilūkste Jēkabpils iela 0.906km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

307440 339338 



Nr.p.k. 
Teritoriālā 
vienība 

Rekonstruējamais/ 
izbūvējamais ceļa/ ielas 
posms, tā garums (km) 

Ceļa/ielas stāvoklis  
Nepieciešamo ieguldījumu raksturs (grants 
seguma/asfalta seguma 
rekonstrukcija/izbūve) 

Nepieciešamais 
investīciju 
apjoms, LVL 

Pielietotās 
vidējās izmaksas 
uz 1 km, LVL  

 27.   Ilūkste Lāčplēša iela 0.297km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

95131,94 320310 

 28.   Ilūkste Ozolu iela 0.539km avārijas stāvoklī 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

172647 320310 

 29.   Ilūkste Dīķu iela 0.637km avārijas stāvoklī 
grants segums, asfaltbetona seguma izbūve, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

180560 283454 

 30.   Ilūkste Smilšu iela, 0.471km avārijas stāvoklī 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

180560 383355 

 31.   Ilūkste 
Mazā Smilšu iela 
0.394km 

avārijas stāvoklī 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

131760 334416 

 32.   Ilūkste Sporta iela, 0.305km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana asfaltbetona seguma, infrastruktūras rekonstrukcija 97600 320000 

 33.   Ilūkste Kalna iela 0.106 km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
grants segums, asfaltbetona seguma izbūve, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

33952,6 320308 

 34.   Ilūkste 
Patversmes iela 
0.124km, 0.21km un 
0.182km 

avārijas stāvoklī 
grants segums, asfaltbetona seguma izbūve, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

170800 331008 

 35.   Ilūkste Miera iela 0.115km avārijas stāvoklī 
bez seguma, asfaltbetona seguma izbūve, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

29280 254609 

 36.   Ilūkste Slimnīcas iela 0.265km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
bez seguma, asfaltbetona seguma izbūve, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

73200 276226 

 37.   Ilūkste 
Ceļa posms uz Daugavpili 
1.019km 

sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana asfaltbetona seguma rekonstrukcija 307440 301708 

 38.   Ilūkste Aizupes iela 0.077km avārijas stāvoklī 
bez seguma, asfaltbetona seguma izbūve, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

29280 380260 

 39.   Ilūkste Grāvju iela 0.629km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

180560 287059 

 40.   Ilūkste Zemnieku iela 0.2km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
grants segums, asfaltbetona seguma izbūve, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

64062 320310 

 41.   Ilūkste Pļavu iela 0.391km sliktā stāvoklī, nepieciešama atjaunošana 
asfaltbetona seguma rekonstrukcija, ielas 
infrastruktūras rekonstrukcija, izbūve 

61000 156010 

 42.   Bebrene 
Iela Dīķmalas - Muižas 
vārti 0,3km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciemata centrā, iet 
savieno vidusskolas ēku ar profesionālās 
skolas ēkām; blakus atrodas medpunkts un 
aptieka 

Asfalta seguma rekonstrukcija, ielas infrastruktūras 
izbūve 

61000,0 73200,0 



Nr.p.k. 
Teritoriālā 
vienība 

Rekonstruējamais/ 
izbūvējamais ceļa/ ielas 
posms, tā garums (km) 

Ceļa/ielas stāvoklis  
Nepieciešamo ieguldījumu raksturs (grants 
seguma/asfalta seguma 
rekonstrukcija/izbūve) 

Nepieciešamais 
investīciju 
apjoms, LVL 

Pielietotās 
vidējās izmaksas 
uz 1 km, LVL  

 43.   Bebrene 
Iela Dīķmalas - Stadions 
0,2 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, iet gar 
Profesionālo skolu, gar daudzdzīvokļu mājām 
uz stadionu.  

Asfalta seguma rekonstrukcija, ielas infrastruktūras 
izbūve 

14640,0 73200,0 

 44.   Bebrene 
Iela Tehnikums - Spartaki 
0,4 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, iet gar 
skolas sporta zāli, dienesta viesnīcu un 
stadionu.  

Asfalta seguma atjaunošana 29280,0 73200,0 

 45.   Bebrene 
Iela Vējiņi - Bebrenes 
māja 0,4 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, iet gar 
bērnu dārzu, 3 daudzdzīvokļu mājām, katlu 
māju un garāžām 

Asfalta seguma atjaunošana 29280,0 73200,0 

 46.   Bebrene 
Iela Sprīdīši - Vējiņi - 
Brieži 0,5 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, gar to 
atrodas daudzas privātmājas 

Šķembu seguma izbūve 0,25 km; asfalta seguma 
atjaunošana 0,25 km 

18300,0 36600,0 

 47.   Bebrene 
Iela Bebrenes mājas - 
Silavas 0,22 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, gar to 
atrodas daudzas privātmājas un uzņēmums 
''Bebra serviss''.  

Asfalta seguma izbūve 16104,0 73200,0 

 48.   Bebrene 
Iela Saulkrasti - Silavas 
0,2 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, gar to 
atrodas daudzas privātmājas  

Asfalta seguma izbūve 14640,0 73200,0 

 49.   Bebrene 
Iela Laimas - Mežābeles 
0,11 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, gar to 
atrodas vairākas privātmājas 

Asfalta seguma izbūve 8052,0 73200,0 

 50.   Bebrene 
Priežu krogs - Skalbiņi - 
Mētras 2,85 km 

Sliktā stāvoklī. Pa ceļu kursē skolēnu 
autobuss; kursē piena savākšanas mašīnas. 
Darbojas zemnieku un piemājas 
saimniecības. Savieno iedzīvotājus ar pagasta 
centru un novada centru. Iziet uz valsts 
autoceļa V822. 

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

104310,00 36600,00 

 51.   Bebrene Zeltiņi - Užuļi 2,73 km 

Sliktā stāvoklī. Pa ceļu skolēni nokļūst skolā; 
kursē piena savākšanas mašīnas. Darbojas 
zemnieku un piemājas saimniecības. Savieno 
iedzīvotājus ar pagasta centru un novada 
centru. Savieno valsts autoceļus P72 un 
V699. 

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

99918,00 36600,00 



Nr.p.k. 
Teritoriālā 
vienība 

Rekonstruējamais/ 
izbūvējamais ceļa/ ielas 
posms, tā garums (km) 

Ceļa/ielas stāvoklis  
Nepieciešamo ieguldījumu raksturs (grants 
seguma/asfalta seguma 
rekonstrukcija/izbūve) 

Nepieciešamais 
investīciju 
apjoms, LVL 

Pielietotās 
vidējās izmaksas 
uz 1 km, LVL  

 52.   Bebrene 
Iesalnieki - Putni - 
Kamenes posms 1,75 km 

Sliktā stāvoklī. Ceļš savieno apdzīvoto vietu 
Putnu sala ar pagasta centru un novada 
centru. Pa ceļu skolēni nokļūst uz skolu; 
iedzīvotāji nokļūst veikalā; kursē piena 
savākšanas mašīnas. Darbojas zemnieku un 
piemājas saimniecības. Ceļš ved gar dabas 
par 

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana 64050,00 36600,00 

 53.   Bebrene 
Dūmiņi - Saldumi - 
Mauriņi 2,20 km 

Avārijas stāvoklī. Pa ceļu skolēni nokļūst 
skolā; kursē piena savākšanas mašīnas. 
Darbojas zemnieku un piemājas 
saimniecības. Savieno iedzīvotājus ar pagasta 
centru un novada centru. Dzīvo invalīdi un 
veci cilvēki. Iziet uz valsts autoceļa V699.  

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

80520,00 36600,00 

 54.   Bebrene 
Birzes - Rudzīši - 
Rupšenieki 2,79 km 

Avārijas stāvoklī. Pa ceļu skolēni nokļūst 
skolā; kursē piena savākšanas mašīnas. 
Darbojas zemnieku un piemājas 
saimniecības. Savieno iedzīvotājus ar pagasta 
centru un novada centru. Iziet uz valsts 
autoceļa P72.  

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

102114,0 36600,0 

 55.   Bebrene 
Bebrene - Ilzmuiža 
posms 2,00 km 

Sliktā stāvoklī. Darbojas zemnieku un 
piemājas saimniecības. Savieno iedzīvotājus 
ar pagasta centru un novada centru. Iziet uz 
valsts autoceļa P72.  

Grants seguma izbūve; grāvju atjaunošana; caurteku 
atjaunošana 

73200,0 36600,0 

 56.   Bebrene 
Iela Varavīksnes - Torņi 
0,5 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, iet gar 
pagastmāju un kultūras namu, gar muižas 
parku uz stadionu 

Šķembu seguma izbūve  18300,0 36600,0 

 57.   Bebrene 
Iela Liesmas - Doinas 
0,28 km 

Sliktā stāvoklī. Iela ciema centrā, iet gar 
vairākām privātmājām 

Šķembu seguma izbūve  10248,0 36600,0 

 58.   Dviete 
Glaudāni - Šauriņi, 1,0 
km 

sliktā stāvoklī, piekļuve vairākām zemnieku 
saimniecībām, ceļš bieži applūst palu laikā, 
tam nav grants segums 

           grants seguma izbūve 36600,00 36600,00 

 59.   Dviete 
Zariņu lielceļš - Dimanti - 
Pūpoli - Viesīte, 1,25 km 

sliktā stāvoklī, piekļuve vairākām zemnieku 
saimniecībām, ceļš bieži applūst palu laikā, 
tam nav grants segums, pa to kursē 
autoveikals un piena savācējmašīnas 

           grants seguma izbūve 45750,00 36600,00 

 60.   Subate 
Domes iela, 1,2km-1,9 
km 

sliktā  stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 87108 124440 



Nr.p.k. 
Teritoriālā 
vienība 

Rekonstruējamais/ 
izbūvējamais ceļa/ ielas 
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seguma/asfalta seguma 
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investīciju 
apjoms, LVL 

Pielietotās 
vidējās izmaksas 
uz 1 km, LVL  

 61.   Subate Skolas iela, 0,00-0,64 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 113447,68 177262 

 62.   Subate Smilšu iela,0,00-0,57 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 87107,97 152821 

 63.   Subate Ilūkstes iela,0,10-2,2 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

grants seguma rekonstrukcija 35 001 16 667 

 64.   Subate Alejas iela,0,00-0,34km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 32257,84 94876 

 65.   Subate Miera iela, 0,00-2,1 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 269619 128390 

 66.   Subate 
Jaunatnes iela,0,00-
0,72km 

sliktā  stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma  izbūve 89182,08 123864 

 67.   Subate Priežu iela, 0,00-0,25 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 29036 116144 

 68.   Subate Lauku iela 0,00-0,40 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 68442 171105 

 69.   Subate 1. Maija iela 0.00-0,78 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 182512,2 233990 

 70.   Subate Sporta iela, 0,00-0,23 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 29450,81 128047 

 71.   Subate Upes iela, 0,00-0,70 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 107848,3 154069 

 72.   Subate Liepu iela 0,00-0,22 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 26546,96 120668 

 73.   Subate Gurķu iela,0,23-0,38 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 18666 124440 

 74.   Subate Ganību iela 0,00-1,06 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 109922 103700 

 75.   Subate Matisa iela,0,00-0,26 km 
sliktā stāvoklī, Iela pilsētā, kurai jāizveido 
asfalta segums 

asfalta seguma izbūve 14517,88 55838 

 76.   Subate 
Kaijas-Sudrabiņi   0,00-
0,39 km 

sliktā stāvoklī, ceļš ciema Baltmuiža teritorijā grants seguma izbūve  20445,75 52425 

 77.   Subate 
Lapene-Ezeriņi, 0,00-
1,63 km 

 avārijas stāvoklī, tuvākais ceļa uz degvielas 
uzpildes staciju, kuru izmanto pašvaldības 
iedzīvotāji 

grants seguma izbūve 96588,91 59257 
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 78.   Subate 
Lejaslapenieki-Eglaines 
pagasts1,270-3,70 

 avārijas stāvoklī, savieno Prodes un Eglaines 
pagastus 

grants seguma izbūve 176427,72 72604 

 79.   Pilskalne 
Senči - Ilūkste - 0,69, 
Pilskalnes centrs  - 
Ilūkste    

avārijas stāvoklī, Viens no veiksmīgākajiem 
un lielākajiem  pagasta kooperatīviem 
„Dubezers” ( piena – gaļas lopkopība), kurā 
strādā pagasta un Ilūkstes iedzīvotāji. 
Tūristiem –dabas liegums „Pilskalnes 
Siguldiņa”. 

grants segums 25254 36600 

 80.   Pilskalne 
Pavāri - Blāzmas - 
2,82km, ceļš/Bebrene - 
Ilūkste   

slikts, Viens no veiksmīgākajiem un 
lielākajiem  pagasta kooperatīviem 
„Dubezers” ( piena – gaļas lopkopība), kurā 
strādā pagasta un Ilūkstes iedzīvotāji. 
Tūristiem –dabas liegums „Pilskalnes 
Siguldiņa”. 

grants segums 103212 36600 

 81.   Pilskalne 
Zvaigznes - Stari - 1,95 
km, ceļš/Dviete - Ilūkste 

slikts, Ceļš savieno 4 lauku sētas ar lielceļu. 
Ceļš ved uz Kalvānu kapsētu. 

grants segums 71370 36600 

 82.   Pilskalne 
Sniedziņi -Avoti - 1,12 
km, ceļš/Doļnaja - Ilūkste          

slikts, Iedzīvotajiem piekļūšana uz lielceļu, 
novada centru un veikalu Doļnajā. Doļnajā 
lielākais kooperatīvs „Zemgale 
ltd”(cūkkopība, ), darba vietas Doļnajas un 
pārējo apdzīvoto vietu cilvēkiem. Dabas 
parks „Dvietes paliene” 

grants segums 40992 36600 

 83.   Pilskalne 
Doļnaja -0,27km, 
ceļš/Doļnaja - Ilūkste    

slikts, . Iedzīvotajiem piekļūšana uz lielceļu, 
novada centru un veikalu Doļnajā. Doļnajā 
lielākais kooperatīvs „Zemgale 
ltd”(cūkkopība, ), darba vietas Doļnajas un 
pārējo apdzīvoto vietu cilvēkiem. Dabas 
parks „Dvietes paliene” 

grants segums 9882 36600 

 84.   Pilskalne 
Saulītes - Ozoldārzi - 
3,00, Pilskalnes centrs  - 
Ilūkste    

slikts, Tūristiem dabas liegums „Pilskalnes 
Siguldiņa”, ezeri Puru un Stelmaka. Ceļš 
savieno ar pagasta centru 6 saimniecības un 
kooperatīvs „Dubezers”. 

grants segums 109800 36600 

 85.   Pilskalne 
Vidiņi -Bulvāri - 0,92, 
Pilskalnes centrs  - 
Ilūkste    

slikts, Savieno  ar pagasta centru vairākas 
saimniecības un mototrasi , kurā notiek 
vietējās un republikas mēroga sacensības. 

grants segums 33672 36600 
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 86.   Pilskalne Plūdi - Tīreļi - 3,37km,  
slikts, savieno ar lielceļu uz novada centru. 
Dzīvo ģimenes ar maziem bērniem un 
skolēniem. 

grants segums 123342 36600 

 87.   Pilskalne 
Mazozoliņi - Ludvigova - 
3,95km, ceļš/Ilze - Ilūkste  

slikts, 9 saimniecības savieno ar lielceļu, 
ģimenes ar skolniekiem, 2 vientuļi, 
pensionāri. Ceļš uz Ludvigovas kapsētu. 

grants segums 144570 36600 

 88.   Pilskalne 
Skaidrītes -Doļnaja -  
3,76km, ceļš/Doļnaja - 
Ilūkste    

slikts, ceļš no  Doļnajas ciemata uz lielceļu un 
kooperatīvu „Skaidrītes” piena lopkopība), 
kas ir darba devējs pagasta un ciemata 
iedzīvotajiem. 

grants segums 137616 36600 

 89.   Pilskalne 
Rijas - Valpetrovka - 
3,50km, ceļš/Doļnaja - 
Ilūkste   

slikts, Dabas parka „Dvietes paliene” 
teritorija, daudzas saimniecības, vientuļi 
pensionāri. Ceļš nepieciešams arī palieņu 
pļavu apsaimniekošanai – 40 Īpašnieki. 

grants segums 128100 36600 

 90.   Pilskalne 
Timšāni - Rijas - 3,37km, 
ceļš/Dviete - Ilūkste 

slikts, dabas parka „Dvietes paliene” 
teritorija, teritorijā viens no skaistākajiem 
pilskalniem – Zamečkas (Ozolkalns) 
pilskalns.6 saimniecības, skolēni un vientuļi 
pensionāri- invalīdi. 

grants segums 123342 36600 

 91.   Pilskalne 
Madaras - Krimūnas - 
1,05km, ceļš/Bebrene - 
Ilūkste      

slikts, 3 saimniecības, viena daudzbērnu 
ģimene. 

grants segums 38430 36600 

 92.   Pilskalne 
Kapari - Krūzītes - 
1,98km, ceļš - Ilūkste        

slikts, Upes Munda un Daugava ieleja. Dzīvo 
2 invalīdi, kuriem pastāvīgi nepieciešama 
sociālā un medicīniskā palīdzība. 

grants segums 72468 36600 

 93.   Pilskalne 
Mežvidi - Grāvji - 
2,37km, ceļš/Daugavpils- 
Ilūkste   

slikts, 5 saimniecības, 3  veci vientuļi cilvēki  grants segums 86742 36600 

 94.   Pilskalne 
Pilskalne - Senlejas iela - 
0,25km, ceļš/Daugavpils 
- Ilūkste     

sliktā stāvoklī, Iela pagasta centrā, kurai 
jāatjauno asfalta segums 

asfalta seguma rekonstrukcija 18300 73200 

 95.   Šēdere 
Skolas iela Šēderes 
ciemā ( 0,534 km) 

slikts stāvoklis Savieno dzīvojamās mājas ar 
valsts ceļu, kurš ved uz novada centru 

Melnā seguma atjaunošana 39088,8 73200 

 96.   Šēdere 
Upes iela Šēderes ciemā 
(0,300 km) 

slikts stāvoklis Savieno dzīvojamās mājas ar 
valsts ceļu, kurš ved uz novada centru 

Melnā seguma ierīkošana 21960 73200 
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 97.   Dviete Mežgaļi-Pūpoli, 1,7km 
sliktā stāvoklī, piekļuve vairākām zemnieku 
saimniecībām, ceļam nav grants segums, pa 
to kursē autoveikals un piena savācējmašīnas 

           grants seguma izbūve 62220,00 36600,00 

 98.   Eglaine 
Baltmuižas ciema iela 
(0,471km) 

slikts stāvoklis. Savieno ciematu ar 
pašvaldības ceļu, kurš ved uz pagasta un 
novada centru. 

Melna seguma atjaunošana 34477,2 73200 

 99.   Eglaine 
Anmuiža - Baltmuiža - 
Dubiki  posms no 0 līdz 
0,78 km 

slikts stāvoklis, Savieno Anmuižas ciemu ar 
Valsts ceļu, kurš ved uz novada centru. 
Anmuižā atrodas zemnieku saimniecība 
Griezes (aitkopība) 

Grants seguma ierīkošana 28548 36600 

 100.   Eglaine 
Stendera iela  (0,639 
km.) 

slikts stāvoklis. Savieno ciematu ar 
pašvaldības ceļu, kurš ved uz pagasta un 
novada centru. 

Melna seguma atjaunošana 153360 240000 

 101.   Eglaine 
Ličupe - Valsts ceļš, 1,02 
km 

slikts stāvoklis. Savieno 4 viensētas ar Valsts 
ceļu, kurš ved uz novada centru 

Grants seguma ierīkošana 37332 36600 

 102.   Eglaine Gagarina iela (0,382 km) 
slikts stāvoklis, savieno Valsts ceļu ar pagasta 
centru  

Melna seguma atjaunošana 91680 240000 

 103.   Eglaine Skolas iela (1,279 km) 
slikts stāvoklis, savieno dzīvojamās mājas ar 
valsts ceļu kurš ved uz novada centru 

Melnā seguma ierīkošana 306960 240000 

 104.   Eglaine Kraujas -Upmaļi , 1,13km 

slikts stāvoklis. Savieno ceļu Subate-Vitkuski 
un dot iespēju 8 viensētu iedzīvotājiem  
izbraukt uz Valsts ceļu kurš ved iz novada 
centru 

Grants seguma ierīkošana 41358 36600 

 105.   Eglaine Lauku iela (0,883 km) 
slikts stāvoklis, Savieno ciematu ar 
pašvaldības ceļu, kurš ved uz pagasta un 
novada centru. 

Melnā seguma ierīkošana 211920 240000 

 106.   Eglaine Liepu iela (0,386 km) 
slikts stāvoklis, Savieno ciematu ar 
pašvaldības ceļu, kurš ved uz pagasta un 
novada centru. 

Melnā seguma ierīkošana 92640 240000 

 107.   Eglaine 
Jaunatnes iela (0,411 
km) 

slikts stāvoklis, Savieno dzīvojamās mājas ar 
valsts ceļu, kurš ved uz novada centru 

Melnā seguma ierīkošana 98640 240000 

 108.   Eglaine Dārza iela (0,122 km) 
slikts stāvoklis, Savieno dzīvojamās mājas ar 
valsts ceļu, kurš ved uz novada centru 

Grants seguma ierīkošana 14640 120000 

 

 


