
 
Pabeigti darbi pie trīs autoceļu atjaunošanas 

 

Lai Durbes novadā attīstītu  saimniecisko darbību, iedzīvotāji vēlētos dzīvot 

pagastos un varētu ērti piekļūt saviem īpašumiem  Durbes novada pašvaldība 

plānveidīgi veic novada autoceļu atjaunošanas darbus. 

Šobrīd ir pabeigti darbi pie trīs novadu autoceļu atjaunošanas. 

Šī gada jūlijā notika autoceļa “Durbe-Lielarāji” (Durbes pagastā) nodošana 

ekspluatācijā. Autoceļu pieņēma Durbes novada Būvvalde. 

Darbi pie autoceļa “Durbe-Lielarāji” notika no 2017.gada augusta līdz š.g. 

jūnijam. Darbi tika veikti divās kārtās. Pirmajā kārtā darbus veica SIA “A-Land” un 

tika nomainītas caurtekas veikti grāvju rakšanas un tīrīšanas darbi, grants seguma 

atjaunošana un uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Otrajā kārtā darbus veica SIA “Aizputes 

ceļinieks” un veica asfalta seguma ieklāšanas darbus atsevišķos ceļa posmos un ceļu 

nomaļu izveidošanu. Kopējais ceļa posma garums kurā tika veikti darbi ir 3,22 km. 

Šī gada 26.septembrī uz autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs” (Dunalkas 

pagastā) notika savstarpējā objekta pieņemšanas-nodošanas sapulce, kad izpildītājs 

nodeva Durbes novada pašvaldībai paveiktos darbus. 

Darbi pie autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs” posmu pārbūves tika uzsākti 

2017.gada 21.augustā un pabeigti š.g. septembrī. Darbi tika veikti divās kārtās. Pirmajā 

kārtā darbus veica SIA “A-Land” un tika nomainītas caurtekas, veikti grāvju rakšanas 

un tīrīšanas darbi, grants seguma atjaunošana un uzstādītas jaunas ceļa zīmes. 

Otrajā kārtā darbus veica SIA “CTB” un veica asfalta seguma ieklāšanas darbus 

atsevišķos ceļa posmos un ceļu nomaļu izveidošanu.  

Kopējais ceļa posma garums kurā tika veikti darbi ir 1,97 km. 

Šī gada 26.septembrī notika autoceļa “Mazlāņi-Zviedri” (Vecpils pagastā) 

nodošana ekspluatācijā. Autoceļu pieņēma Durbes novada Būvvalde. 

Darbi pie autoceļa “Mazlāņi-Zviedri” pārbūves notika no 2018.gada 25.maija 

līdz š.g. jūlijā. Darbus pie autoceļa pārbūves veica SIA “A-Land”. Veikta ceļa caurteku 

nomaiņa, grāvju rakšana un tīrīšana, un grants seguma atjaunošana. Šajā autoceļa 

posmā tika izbūvēti trīs izmaiņu laukumi un izveidotas nobrauktuves no ceļa uz 

īpašumiem, un uzstādītas jaunas ceļa zīmes. 

Kopējais ceļa garums kurā tika veikti darbi ir 2,53 km. 

Projekti tika realizēti  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 
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