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Projekts  “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” tuvojas noslēgumam 

 

Ilūkstes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 17-03-A00702-000101 “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”, kas tika 

iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ietvaros tiek veikta vairāku pašvaldības ceļu posmu pārbūve. 

 

Projekta mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldības ceļu infrastruktūras attīstību Ilūkstes novadā, prioritāri nodrošinot piekļuvi 

ar lauksaimniecisko ražošanu un uzņēmējdarbību saistītām darbībām. Ceļu pārbūves rezultātā tiks uzlabota satiksmes drošība un satiksmes 

dalībnieku pārvietošanās komforta līmenis, kas ir būtisks apstāklis iedzīvotāju vēlmei dzīvot un strādāt (tai skaitā attīstīt uzņēmējdarbību) 

konkrētajā teritorijā. 

 

Projekts tiek īstenots vairākās kārtās.  
Pirmās kārtas ceļa posmi, kuros būvdarbi tika veikti līdz 2018. gada nogalei, ir pašvaldības ceļa posmi  

54-13 “Zariņi (lielceļš) - Dimanti - Pūpoli – Viesīte” 1,42 km garumā un 

80-1 “Dzintari - Talcinieki – Krastiņi” 2,75 km garumā. 

Projekta attiecināmās izmaksas šo divu ceļu pārbūvei sastāda 289 665,14 EUR, no kuriem 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes 

novada pašvaldība. 

 

Otrās kārtas ceļa posmi, kuros būvdarbi tika veikti līdz 2019. gada nogalei, ir pašvaldības ceļa posmi 

54-2 “Glaudāni -Šauriņi” 2,08 km garumā,  

80-14 „Doļnaja-Arāji” 0,9 km garumā un 

80-6 “Zvaigznes-Stari” 1,95 km garumā. 



Projekta attiecināmās izmaksas šo 3 ceļu pārbūvei sastāda 347 004,70 EUR, no kuriem 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes 

novada pašvaldība. 

 

Trešās kārtas ceļa posmi, kuros būvdarbi tiek veikti līdz 2020. gada nogalei, ir pašvaldības ceļa posmi 

56-4 “Vitkuški - Subate” 2,69 km garumā, 

35-22 „Gulbene - Lazdas” 1,36 km garumā un 

44-9 “Mazbleivi - Ilze” 5,05 km garumā. 

Projekta attiecināmās izmaksas šo trīs ceļu pārbūvei sastāda 1 194 209,03 EUR, no kuriem 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes 

novada pašvaldība. 

 

Projekts noslēgsies 2020.gada nogalē. 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa 

vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm  

 

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja 

Dace Stalidzāne 

 

 

 

 

                                            Notiek ceļa pārbūves darbi “Mazbleivi - Ilze” 

 

 

 



 

  

 

 

                                                                    Pārbūvētais ceļa posms “Dzintari - Talcinieki – Krastiņi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pārbūvētais ceļa posms “Zariņi (lielceļš) - Dimanti - Pūpoli – Viesīte” 


