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Sākusies autoceļu 
būvniecības sezona

Šogad kopumā paredzēts uzlabot ap 1100 km valsts autoceļu, ieguldot līdz 
320 milj. eiro. No tiem 146 milj. eiro ir no valsts budžeta, bet 174 milj. eiro 
plānoti no ES fondu finansējuma 

Lietuvas valsts budžetā valsts 
ceļiem ir novirzīts trīsreiz vairāk 
līdzekļu nekā Latvijā
Ceļu administrācijas direktora 
vietnieks Dainiuss Miškins stāsta 
par kaimiņvalsts aktualitātēm 
nozarē.

Vietējiem ceļiem joprojām nepietiek
Finansējums vietējiem ceļiem šogad ir 
dubultojies – no 3,5 milj. eiro pērn līdz 
7 milj. eiro šogad. Taču uz kopējā vietējo 
ceļu daudzuma ar to joprojām nepietiek. 
Par šogad pieejamajiem līdzekļiem tiks 
uzlaboti tikai 170 km vietējo autoceļu.

LVC piedalās izstādē 
“Auto 2016” 
Autovadītāji no 15.aprīļa 
varēs sākt balsot par labāko 
pērn salaboto ceļa posmu.
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Jānis Lange: “Plānojot remontdarbus, prioritāte ir 
ceļi ar vislielāko satiksmes intensitāti. Mūsu mērķis 

ir panākt, lai līdz 2020. gadam valsts galvenie 
autoceļi tiek sakārtoti.”

2016. gada būvdarbi
“Autoceļu Avīze” piedāvā iepazīties 
ar detalizētu autoceļu būvdarbu 
karti katram plānošanas reģionam.
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Sāks Ķekavas apvedceļa 
iepirkumu procedūru 

Valdība martā apstiprināja 
rīkojuma projektu par pub-
liskās privātās partnerības 
iepirkuma procedūras uz-
sākšanu Ķekavas apvedceļa 
izbūves projektam. Kopējā 
partnerības iepirkuma lī-
gumcena ir 160,6 milj. eiro.
Partnerības līgums tiks slēgts 
uz 23 gadiem, no kuriem 
projektēšana un būvniecība 
ilgs 3 gadus, bet apsaimnie-
košana – 20 gadus.
Valsts galvenā autoceļa Rīga 
– Bauska – Lietuvas robeža 
posms Rīga – Ķekava ir viens 
no noslogotākajiem ceļiem 
Rīgas pieejās ar satiksmes in-
tensitāti ap 17 tūkst. automa-
šīnu diennaktī, kurš turklāt 
šķērso blīvi apdzīvoto Ķekavu. 
Šis ceļš turklāt ietilpst Eiropas 
transporta tīklā (TEN-T). 
Projekta mērķis ir izbūvēt 
Ķekavas apvedceļu vairāk 
nekā 14 km garumā, pada-
rot šo ceļa posmu par divu 
brauktuvju ātrgaitas ceļu.

Jelgavā atkal šauj uz 
ceļa zīmēm

VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) speciālisti konstatē-
juši, ka reģionālā autoceļa 
Jelgava – Tērvete – Lietuvas 
robeža posmā no 10. Līdz 
17. kilometram kārtējo reizi 
sašautas ceļa zīmes. Kopumā 
sašautas 12 zīmes.
Autoceļu aprīkojumam no-
darīts zaudējums 947 eiro 
apjomā, jo, sašaujot zīmes, 
tiek bojāts metāla pārklā-
jums, kas sāk rūsēt, tāpēc 
zīmes jāmaina.
Ceļa zīmju sašaušana Jelga-
vas apkārtnē tiek novērota 
katru gadu kopš 2012. gada. 
Kopumā uz ceļiem Svēte – 
Augstkalne, Jelgava – Tēr-
vete – Lietuvas robeža un 
Jēkabnieki – Lejiņas sašautas 
vairāk nekā 70 ceļa zīmes 
un šī vandālisma rezultātā 
nodarīti zaudējumi gandrīz 
6000 eiro apjomā.

   
Virši-A pārdod par 
17% vairāk degvielas

Degvielas tirgotājs “Virši-A” 
pērn pārdevis par 17% deg-
vielas vairāk nekā 2014. gadā.
Apkopotie dati liecina, ka 
pārdotās dīzeļdegvielas litru 
apjoms “Virši-A” degvielas 
uzpildes staciju (DUS) tīklā 
pērn, salīdzinot ar gadu ie-
priekš, palielinājies par 21%, 
bet benzīna litru apjoms pie-
audzis par 8%. 
Pārdošanas kāpumu galve-
nokārt sekmējusi trīs jaunu 
DUS atvēršana un vairāku  
modernizācija. Tāpat noslēg-
ta sadarbība ar kaimiņvalstu 
degvielas mazumtirgotāju. 
Patlaban “Virši-A” tīklā ir 52 
DUS, no kurām 48 ir pilna 
servisa.

Sāks 8 milj. eiro vērto 
elektrotransportlīdzek-
ļu uzlādes projektu

Centrālā finanšu un līgu-
mu aģentūra (CFLA) martā 
apstiprināja VAS “Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcijas” 
(CSDD) iesniegto projekta 
pieteikumu par 7,84 milj. 
eiro elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes infrastruktūras izbū-
vei Latvijā. 
6,66 milj. eiro projektam 
piešķirs Eiropas Reģionā-
lais attīstības fonds, bet 1,18 
milj. eiro tiks segti no valsts 
budžeta.
Uzlādes stacijas tiks izbū-
vētas uz Eiropas transporta 
tīkla (TEN-T) autoceļiem – 
55 uzlādes stacijas, bet TEN-
T autoceļu savienojošajiem 
reģionālajiem autoceļiem – 
163 uzlādes stacijas.
Plānotais projekta īstenoša-
nas ilgums ir līdz 2020. gada 
beigām.

LVC apzinās 
privātos kravas auto 
stāvlaukumus 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir 
sākusi privāto stāvlaukumu 
kravas automobiļiem apzi-
nāšanu pie valsts galvena-
jiem autoceļiem un E-ceļu 
tīklā vai tiešā to tuvumā. Kad 
informācija līdz 1. jūnijam 
būs apkopota, tā tiks publi-
cēta LVC mājaslapā.
“Autoceļu Avīzē” jau tika 
publicēts autopārvadātāju 
asociācijas “Latvijas Auto” 
prezidenta Valda Trēziņa 
teiktais, ka Latvijā nav no-
robežotu un apsargātu vietu, 
kur smago mašīnu šoferis 
varētu atpūsties, neuztrau-
coties par savu un kravas 
drošību. Šoferiem ir jāpilda 
Eiropas regulas un prasības 
par darba un atpūtas režī-
mu, pēc noteikta laika ie-
plānojot gan īsos, gan garos 
pārtraukumus.

No 1.aprīļa par ie-
braukšanu Jūrmalā at-
kal būs jāmaksā nodeva

1.aprīlī atsāksies periods, kad 
par iebraukšanu Jūrmalā būs 
jāmaksā nodeva. Nodeva par 
iebraukšanu kūrortpilsētā ir 
spēkā līdz 30. septembrim.
Bez maksas iebraukt Jūrmalā 
ir iespējams elektromobi-
ļiem, kā arī transportlīdzek-
ļiem, kas pārvadā fiziskas 
personas ar ārsta nosūtījumu 
uz Jūrmalas pilsētas ārstnie-
cības iestādēm. Bez maksas 
Jūrmalā var iebraukt trans-
portlīdzekļi, kas pielāgoti 
vadītājam invalīdam vai kuri 
pārvadā pirmās grupas in-
valīdus, bērnus invalīdus vai 
invalīdus, kuriem ir apgrūti-
nāta pārvietošanās.
Iebraukšanas maksa Jūrmalā 
ir kopš 1996. gada, un pērn 
ieņēmumi no šīs nodevas 
pārsniedza 2 milj. eiro.

Vai pēc 2020. gada ceļiem būs pieejami līdzekļi 
no ES fondiem, varēs prognozēt 2018. gadā

Armands Eberhards, 
Finanšu ministrijas 
valsts sekretāra viet-
nieks ES struktūrfondu 
jautājumos

Iepriekšējā 2007.‒2013. 
gada plānošanas periodā Ei-
ropas Savienības (ES) projek-
tu ietvaros tika rekonstruēti 
vai uzbūvēti 877,25 km valsts 
autoceļu, kas divas reizes pār-
sniedza sākotnēji plānoto re-
zultātu. Līdz ar to investīcijas 
autoceļu nozarē ir vērtējamas 
pozitīvi. Lielāku ceļu dau-
dzumu iepriekšējā periodā 
bija iespējams rekonstruēt un 

uzbūvēt galvenokārt būvdarbu 
izmaksu samazinājuma dēļ. 
Tāpat tika pārbūvēti vai uz-
būvēti 105,96 km tranzītielu 
pilsētu teritorijās.

Eiropas Komisijas eksperti 
autoceļu nozarē arī bija iztei-
kuši rekomendācijas, tostarp 
par būvdarbu uzraudzību un 
kvalitātes kontroli, iesakot ie-
tvert šīs procedūras tai skaitā 
būvdarbu līgumu un garanti-
ju nosacījumos, kas jāievēro 
Kohēzijas fonda (KF) un Eiro-
pas Reģionālās attīstības fon-
da (ERAF) projektu ietvaros 
veiktajos autoceļu būvniecības 
un rekonstrukcijas darbos. Sa-
skaņā ar Satiksmes ministrijas 
informāciju, visi aktuālie un 
būtiskākie ieteikumi faktiski 
ir ieviesti un tiek ņemti vērā 
arī turpmāk, īpaši tas attiecas 
uz ES līdzfinansēto projektu 
uzturēšanu.

2014.‒2020.gada plāno-
šanas periodā valsts galveno 
un reģionālo autoceļu rekons-
trukcijai un izbūvei ir pie-
ejami   KF un ERAF līdzekļi 
453,93 milj. eiro apmērā. Fon-
du investīciju progress ir vēr-
tējams kā ļoti labs, jo jau 2014. 

gadā valdība deva atļauju ceļu 
projektus uzsākt ātrāk, pirms 
normatīvo aktu izstrādes. 
Attiecīgi no valsts budžeta lī-
dzekļiem līdz 2016. gada 29. 
februārim jau ir veikti mak-
sājumi par ceļu darbiem gan 
valsts nozīmes, gan reģionālo 
ceļu projektos   119,67 milj. 
eiro apmērā. Savukārt līgumi 
par autoceļu rekonstrukciju 
un izbūvi projektu ietvaros uz 
2016. gada 23. martu ir no-
slēgti par ES fondu līdzekļiem 
145,39 milj. eiro, un saņēmē-
jiem izmaksāti ES fondu lī-
dzekļi 68,82 milj. eiro apmērā.

Papildus 2014.‒2020. gada 
plānošanas periodā ir pieeja-
mi ES fondu līdzekļi to ceļu, 
kas atrodas pilsētas robežās, 
pārbūvei un uzbūvei 166,32 
milj. eiro apmērā.

Šobrīd vēl pāragri progno-
zēt Latvijas iespējas saņemt ES 
fondu finansējumu ceļiem arī 
pēc 2020. gada. Pašlaik vēl nav 
sākusies diskusija par kopumā 
Latvijai pieejamo finansējumu 
no ES budžeta pēc 2020. gada. 
Saskaņā ar Padomes 2013. 
gada 2. decembra Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 1311/2013, ar 

ko nosaka Daudzgadu finan-
šu shēmu 2014.–2020. gadam, 
Eiropas Komisijai līdz 2018. 
gada 1. janvārim ir jānāk kla-
jā ar priekšlikumu par jauno 
ES Daudzgadu budžetu pēc 
2020. gada.

Plānoto investīciju plūsmu, kā 
arī iepriekšējo gadu izpildi var 
detalizētāk skatīt ES fondu mā-
jaslapā

Ceļu, t.sk. valsts autoce-
ļu rekonstrukcija un izbūve ir 
iekļauta šādos specifiskajos 
atbalsta mērķos:

6.1.5. “Valsts galveno au-
toceļu segu pārbūve, nestspē-
jas palielināšana” 

6.3.1. “Palielināt reģionā-
lo mobilitāti, uzlabojot valsts 
reģionālo autoceļu kvalitāti”,

6.1.3. “Nodrošināt nepie-
ciešamo infrastruktūru uz Rī-
gas maģistrālajiem pārvadiem 
un novērst maģistrālo ielu 
fragmentāro raksturu”  
6.1.4. “Pilsētu infrastruktūras 
sasaiste ar TEN-T tīklu”.
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2016. gada valsts autoceļu finansējums – 319,7 milj. EUR 

84 

62 

173,714 

Valsts budžets
kapitālieguldījumiem

Valsts budžets ikdienas
uzturēšanai

ES 2014.-2020.g.
perioda finansējums
(prognoze)

Kuri ceļi finansējuma trū-
kumu izjūt visvairāk?

Visakūtākais finansējuma 
trūkums noteikti ir grants un 
vietējiem ceļiem. Eiropas Savie-
nības (ES) piešķirtos līdzekļus 
ir iespējams ieguldīt tikai valsts 
galvenajos un reģionālajos ce-
ļos, bet valsts vietējās nozīmes 
ceļus var uzturēt tikai par valsts 
budžeta finansējumu. Bet tas 
savukārt jau kopš neatkarības 
atjaunošanas nekad vēl nav bijis 
pietiekošs, kopējais deficīts jau 
sasniedz 4 miljardus eiro. Jāat-
gādina, ka visā valsts ceļu tīklā 
lielākā daļa ir tieši vietējie ceļi. 

Pieejamais valsts budžeta fi-
nansējums ceļiem tiek novirzīts 
ne tikai vietējās nozīmes ceļiem, 
bet tas nepieciešams gan auto-
ceļu ziemas un vasaras ikdienas 
uzturēšanai, Eiropas Savienības 
finansēto objektu uzturēšanai – 
tajos ik pēc 7-9 gadiem jāatjauno 
asfalta virskārta, gantiltiem, sa-
tiksmes drošības uzlabošanai. 
Protams, ka naudas vietējās no-
zīmes ceļiem ne tuvu nepietiek.

Kādas ir jūsu prognozes 
– kad lielāku finansējumu 
varētu saņemt arī vietējie un 
grants ceļi?

Pagājušajos gados „Jaunās 
politikas iniciatīvās” mēs esam 
prasījuši vairākus desmitus mil-
jonus tieši reģionālajiem un vie-
tējiem ceļiem. Diemžēl nevienu 
gadu tas netika akceptēts. Tajā 
pašā laikā finansējums vietējiem 
ceļiem šogad ir dubultojies – no 
3,5 milj. eiro pērn līdz 7 milj. 
eiro šogad.

Pašreiz no kopējā valsts ceļu 
tīkla grants segumi ir 55% ceļu. 
Lielākā daļa no tiem ir valsts vie-
tējās nozīmes ceļi. Mēs esam pa-
sūtījuši pētījumu, kurā sagaidām 
priekšlikumus valsts vietējo auto-
ceļu pārvaldīšanas modeļiem, vis-
maz trīs alternatīvas. Rezultātus 
apspriedīsim gan ar pašvaldībām, 
gan Latvijas Pašvaldību savienī-
bu, lai līdz gada beigām pieņemtu 
lēmumu − kā ar valsts vietējiem 
autoceļiem rīkoties turpmāk. Šie 
modeļi var būt dažādi. Viens no 
tiem ir neko nemainīt un atstāt 
šos ceļus valsts pārziņā. Otrs mo-
delis paredz daļu no tiem nodot 
pašvaldībām, bet tad jārunā arī 
par finansējuma modeli, kas paš-
valdībām dodu iespēju šos ceļus 
uzturēt. Trešais tad zināmā mērā 
būtu hibrīdmodelis no abiem 
pirmajiem. Pētījuma starpziņoju-
mam jābūt šovasar.

Kādas šogad ir biežākās 
iedzīvotāju sūdzības?

Katru pavasari aktualizējas 
problēmas uz ceļiem ar grants 
segumu. Šogad pavasaris ir bijis 
īpaši garš un mitrs, tādēļ brauk-
šanas apstākļi uz šiem ceļiem ir 

Jānis Lange: „Šogad darbi paredzēti 
uz 1100 km valsts autoceļu”

Sākusies autoceļu būvniecības sezona, un šogad kopumā paredzēts 
uzlabot aptuveni 1100 km valsts autoceļu. Aktualitātes valsts ceļu 
jomā pārrunājām ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdē-
tāju Jāni Langi.

ļoti slikti. Iedzīvotājiem ir ļoti 
nekomfortabli un nepatīkami 
pa tiem pārvietoties. Pavasa-
ris ir salīdzinoši tumšs, pelēks 
un slapjš – ja vēl ceļi nav labā 
stāvoklī, tad, neapmierinātība 
ar dzīvi pieaug. Taču es gri-
bu vēlreiz atgādināt − vidējais 
ceļu vecums Latvijā pārsniedz 
20 gadus, un bedres ir sekas 
tam, ka šie ceļi nav tikuši laboti 
savlaicīgi. 

Pavasarī uz grants ceļiem 
parādās masas ierobežojumi. 
Uz cik kilometriem ceļu tādi ir 
noteikti?   

Katru gadu šādus sezonālos 
masas ierobežojumus smaga-
jam transportam mēs nosakām 
aptuveni 10 tūkstošiem kilo-
metru. Tā ir aptuveni puse no 
visiem valsts ceļiem. 

Vai sausajā laikā šie ceļi ar 
granti tiek papildināti pietie-
kamā daudzumā?

Uz grants segumiem katru 
gadu būtu jāuzber vismaz 1 cm 
grants – tas ir tas apjoms, kas 
gada laikā dabiski nodilst. Lat-
vijā ir 11 166 km grants ceļu. 
Lai atjaunotu grants segumu 
minimālajā biezumā uz visiem 
šiem ceļiem, vajadzētu granti 
780 tūkst. kubikmetru apjomā. 
Realitāte ir tāda, ka ikdienas uz-
turēšanas ietvaros mēs pērn uz-
bērām 276 tūkstošus kubikmet-
ru, kas izmaksāja 10,8 miljonus 
eiro. Tātad mums to vajadzētu 
darīt vismaz trīs reizes vairāk. 
Taču viss atkal atduras pie ne-
pietiekamā finansējuma.

Igaunijā grants ceļi pa-
mazām tiek pārklāti ar melno 
segumu. Vai nebūtu lietderīgi 
šādi rīkoties arī Latvijā?

Ceļu nomelnošana un mel-
no segumu uzturēšana izmak-
sā dārgāk nekā grants segumu 
uzturēšana. Tajā pašā laikā tas 
būtu daudz komfortablāk un, 
protams, iedzīvotājiem ērtāk. 
Lētākā nomelnošana ir dubultā 
virsmas apstrāde vai 3,5-kārtīgā 
kā Igaunijā. Taču ar vienu no-
sacījumu – jābūt sakārtotai ceļa 
pamatnei. Mēs dubulto virsmas 
apstrādi veicam tādā tempā, 
kādā to pieļauj valsts budžeta 
finansējums.

Cik lielai daļai valsts pār-
ziņā esošo grants segumu ceļa 
pamatne ir apmierinošā vai 
labā stāvoklī?

Vairāk nekā 40% grants ceļu 
pamatne ir faktiski sabrukusi. 

Būtu ļoti atbalstāmi, ja 
mums līdzīgi kā igauņiem 
būtu valstiska programma, un, 
piemēram, ceļiem, kuru dien-
nakts automašīnu intensitāte 
pārsniedz 100, būtu melnais 
segums. 

Runājot par šajā gadā 

plānotajiem ceļu remont-
darbiem: kuri ir svarīgākie 
projekti?

Sabiedrība noteikti visvai-
rāk izjutīs tos uzlabojumus, ko 
sniegs projekti uz valsts galve-
najiem autoceļiem. Ventspils 
šosejas projekts ar jauna rotā-
cijas apļa Tukuma krustoju-
mā izbūvi, Valmieras šosejas 
posma un Valmieras apvedceļa 
rekonstrukcija, Daugavpils un 
Rēzeknes šoseju posmi. Svarīgi 
projekti ir no Daugavpils līdz 
Lietuvas robežai un no Liepājas 
līdz Lietuvas robežai. Izceļami 
arī vairāki posmi uz reģionā-
lajiem ceļiem:  Cēsis‒Vecpie-
balga‒Madona (P130), Vecum-
nieki‒Nereta‒Subate (P73) – tie 
iepriekš bija ļoti sliktā stāvoklī. 

Skatoties no ilgtermiņa 
viedokļa, mums ļoti būtisks ir 
Ķekavas apvedceļš. Tas ir pub-
liskās un privātās partnerības 
projekts, kuram valdība martā 
akceptēja iepirkumu procedū-
ras uzsākšanu. Mēs jau aktīvi 
strādājam ar konsultantiem, lai 
sagatavotu visu nepieciešamo 
dokumentāciju.

Vai ir kādi reģioni, ku-
ros plānoto remontdarbu ir 
vairāk?

Remontdarbu nepiecie-
šamību mēs nevērtējam pēc 
reģionu principa. Plānojot kon-
krētus objektus, ņemam vērā, 
pirmkārt, satiksmes intensitāti, 
otrkārt, tehnisko stāvokli, un, 
treškārt − veicam analīzi, cik lie-
li ir iespējamie ieguldījumi pret 
autoceļu lietotājiem radītajiem 
zaudējumiem. Prioritāte no-
teikti ir valsts galvenie autoceļi, 
uz kuriem satiksmes intensitāte 
ir vislielākā. Tādēļ arī ieguvu-
mi no sakārtota galvenā ceļa ir 
vislielākie. 

Mūsu mērķis ir panākt, lai 
līdz 2020. gadam valsts galve-
nie autoceļi tiek sakārtoti. Ļoti 
būtiski ir Eiropas Reģionālā un 
attīstības fonda līdzekļi reģionā-
lajiem ceļiem, un visus šos pos-
mus, kuros varētu pretendēt uz 
ERAF finansējumu, mēs esam 
apzinājuši. Tagad strādājam 
pie šo projektu realizācijas. Vēl 
šogad paredzēta virkne valsts 
budžeta objektu, kas varbūt nav 
tik lieli – mēs neejam uz mil-
zīgiem kapitālieguldījumiem, 
bet mēģinām panākt kilometru 
daudzumu, lai iedzīvotājiem uz-
labotu dzīves kvalitāti. 

Kā LVC veicas ar Eiropas 
Savienības fondu apgūšanu?

Mēs bijām un esam vieni no 
pionieriem, kas pirmie uzsāka 
darbu ar jaunā perioda (2014-
2020) finansējuma objektiem. 
Zināmā mērā mēs esam arī 
savas veiksmes ķīlnieki, jo 

redzam, ka citās nozarēs ES 
programmas netiek aktīvi ie-
viestas dzīvē, tādēļ tās, sevišķi 
civilās būvniecības dalībnieki 
nāk ceļinieku tirgū. Konkurence 
līdz ar to ir ļoti liela. Spiediens 
uz cenu ir ievērojams − mums 
kā pasūtītājam tas ir labi. Tomēr 
mēs gribam strādāt ilgtermiņā, 
lai mums pretī ir spēcīgi part-
neri, kas investē gan tehnikā, 
gan savos darbiniekos, lai rezul-
tāts būtu kvalitatīvs un nebūtu 
problēmu ar objektu būvniecī-
bu un ekspluatāciju. 

Līdz kuram laikam jūs 
plānojat apgūt šī perioda 
finansējumu?

Kohēzijas fondu mēs plā-
nojam apgūt līdz 2018. gada 
beigām, bet Eiropas reģionālo 
attīstības fondu – līdz 2020. 
gada beigām. 

Kas notiks pēc tam?
Līdz tam laikam mums pa-

šiem būtu jāsakārto ceļu finan-
sēšanas sistēma. Nekādi Eiropas 
fondi vai programmas nav iein-
teresētas bērt naudu akā bez di-
bena. Mums ir jābūt spējīgiem 
pašiem finansēt savus ceļus. 
Beidzoties Eiropas naudai, ir jā-
būt gatavai un darbotiesspējīgai 
sistēmai, kā ceļubūvi turpināt 
tādā pašā apjomā pašu spēkiem. 
Vai arī varbūt pretendēt uz tām 
programmām, kur Eiropas fi-
nansējums kaut kādu iemeslu 
dēļ netiek veiksmīgi apgūts, bet 
tas jau ir ārpus manas kompe-
tences – vai to ir iespējams pār-
dalīt ceļiem.

Vai Ceļu fonda atjaunoša-
na palīdzētu uzlabot kopējo 
situāciju uz valsts ceļiem? Vai 
tas palīdzētu savest kārtībā 
vairāk vietējo ceļu?

Sabiedrība ir ieinteresēta, 
lai ceļi tiktu labi pārvaldīti. Lai 

valsts neizliktos, ka šīs problē-
mas nav. Ja ceļi kā kapitāls tiek 
labi pārvaldīti, tad paaugstinās 
to vērtība. No ceļu sākotnējās 
vērtības, kas ir vairāk nekā 4,8 
miljardi eiro, šodien atlikusī ir 
1,6 miljardi eiro. Divas trešda-
ļas ceļu ir nolietojušies. Tomēr 
ir jāsaprot – ja ir vēlēšanās pār-
vietoties pa labiem ceļiem, tad 
par tiem ir jāmaksā – ir jābūt 
ilgtspējīgam finansēšanas mo-
delim. Un Autoceļu fonds pēc 
būtības ir modelis, kurā autoce-
ļu lietotāji maksā par to, lai ceļi 
būtu labā stāvoklī.

Ceļi nebļauj, tie runā ar 
ekonomiskiem un tehniskiem 
argumentiem. Visgudrāk ir ie-
guldīt ceļos tajā brīdī, kad to 
atjaunošana izmaksā vislētāk. 
Diemžēl pie mums tas ilgus 
gadus nav noticis. Šobrīd noris 
diskusija – vai transportlīdzekļu 
ekspluatācijas nodokli iekļaut 
degvielas cenā un administrēt 
to tādā veidā. Tieši tāds ir vis-
efektīvākais veids, ko izmanto 
pasaulē, jo, pieliekot šīs izmak-
sas pie degvielas cenas, tās ir 
visvieglāk administrēt. Akcīzes 
nodoklis ir vistiešākā korelācija 
starp akcīzes nodokļa ieņēmu-
miem un to novirzīšanu valsts 
un pašvaldību autoceļiem. To 
mēs gribētu panākt arī Latvi-
jā – lai tiek izveidots Autoceļu 
fonds, un mēs varētu atļauties 
tādus ceļus, kādus esam pelnīju-
ši. Mums nav citu variantu. Un 
nav svarīgi, kā mēs šo ilgtspējī-
go modeli nosaucam. 

Kādi ir LVC plāni citās 
jomās? 

Mēs turpināsim ieguldīt 
LVC Autoceļu kompetences 
centrā, kura ceļu laboratorija 
veic kvalitātes mērījumus izej-
vielām un uz ceļiem, plānojam 
investēt 120 tūkstošus eiro tes-
tēšanas iekārtās. Tas ļaus notu-
rēt mūsu kompetences līmeni. 
Vēl mēs šogad esam apņēmu-
šies ieviest HDM4 sistēmu 

autoceļu programmu izstrādei 
un attīstībai uz valsts galvena-
jiem autoceļiem. Tā ir speciāla 
programma, kurā mēs varam 
modelēt – kurā brīdī kādu ceļu 
rekonstruēt un kādu rezultātu 
tas mums dos. Šogad šī sistē-
ma tiks ieviesta uz visiem gal-
venajiem ceļiem un nākamgad 
turpināsim ar reģionālajiem 
ceļiem. Tā ir moderna prog-
ramma, kas darbojas visās at-
tīstītajās valstīs.

Mēs arī turpināsim strādāt 
ar inteliģentajām transporta 
sistēmām projekta SMART 
E67 ietvaros – tās ir mainīgās 
ceļa zīmes, kas informē par lai-
ka un braukšanas apstākļiem 
vai satiksmes ierobežojumiem 
uz ceļa un iespējamajiem ap-
braukšanas maršrutiem. Šis 
projekts tiks realizēts ERAF 
pārrobežu sadarbības prog-
rammas Interreg Central Bal-
tic ietvaros, un kopējās izmak-
sas ir 2,5 milj. eiro, no kuriem 
85% ir ERAF līdzfinansējums.

Turpināsim uzstādīt video-
kameras, meteostacijas, meklē-
sim arī citus finansējuma avo-
tus, lai Satiksmes informācijas 
centrs varētu strādāt iesāktajā 
virzienā, ieviešot pēc iespējas 
vairāk šādus informācijas teh-
noloģijas sistēmas produktus 
uz valsts autoceļiem. Arī Waze 
mēs darām to pašu – informē-
jam paši un ļaujam citiem ie-
vietot informāciju par remont-
darbiem, bedrēm, braukšanas 
apstākļiem.

Visakūtākais finan-
sējuma trūkums 
noteikti ir grants un 
vietējiem ceļiem. 

Pašreiz no kopē-
jā valsts ceļu tīkla 
grants segumi ir 55% 
ceļu. 

Vairāk nekā 40% 
grants ceļu pamat-
ne ir faktiski sabru-
kusi. 

Mūsu mērķis ir 
panākt, lai līdz 
2020. gadam valsts 
galvenie autoceļi 
tiek sakārtoti. 

To mēs gribētu pa-
nākt arī Latvijā – lai 
tiek izveidots Auto-
ceļu fonds, un mēs 
varētu atļauties 
tādus ceļus, kādus 
esam pelnījuši. 
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Plānojot remontdarbus uz 
valsts autoceļiem, tiek ņemti 
vērā vairāki ceļa tehniskā stā-
vokļa parametri: nolietojums 
pēc vizuālās novērtēšanas kri-
tērijiem, segas izbūves vēsture, 
līdzenuma un ieliekuma mē-
rījumi. Vēl tiek vērtēta kapitāl-
ieguldījumu efektivitāte jeb 
remontdarbu tehniski ekono-
miskais pamatojums un plā-
nošanas reģionu un pašvaldību 
izvirzītās prioritātes. 

Augstāka 
prioritāte - galvenajiem

Līdzekļi kapitālieguldīju-
miem tiek plānoti, ņemot vērā 
ekonomisko lietderību, satik-
smes drošību un līdzsvarotu 
reģionu attīstību. Ekonomiskās 
lietderības princips ir piemē-
rojams visintensīvāk noslogo-
tajiem ceļiem − valsts galveno 
autoceļu sakārtošanas program-
mām. Tas nozīmē, ka augstāka 
prioritāte jānosaka posmiem ar 
vislielāko satiksmes intensitā-
ti, izvēloties autoceļa bojājuma 
pakāpei visatbilstošākās tehno-
loģijas. Tādā veidā atjaunoto 
ceļu ietekme uz autobraucēju 
izmaksu samazinājumu ir vis-
lielākā, līdz ar to ir vislielākais 
publiskais ieguvums. Ja atse-
višķi projekti pēc ekonomiskās 
lietderības kritērijiem ir vien-
līdz efektīvi, priekšroka tiks 
dota projektiem, kuru ietekme 
uz satiksmes drošību ir lielāka.

Kā nosaka prioritāri labojamos ceļus
Būvniecības sezonas laikā autobraucēji ievēro, ka 

atsevišķos posmos notiek būvdarbi. Nereti auto-
braucēju viedoklis par to, kuri ceļi būtu jālabo, atšķi-
ras no tā, ko redz dabā. Tomēr konkrētu ceļu posmu 
izvēle nav nejauša. 

Reģionālie un vietējie ceļi
Plānojot darbus reģionā-

lajā un vietējo autoceļu tīklā, 
tiek kombinēts sabalansētas 
attīstības un ekonomiskās 
lietderības princips, paredzot 
līdzekļus pēc noteiktiem kri-
tērijiem sadalīt pa attīstības 
plānošanas reģioniem. Tā kā 
sabalansētas attīstības prin-
cipa lietošana palielina risku, 
ka līdzekļu nepietiekamības 
apstākļos netiek atjaunoti visi 
kritiskā stāvoklī esošie reģio-
nālo un vietējo autoceļu pos-
mi, nepieciešamības gadījumā 
augstāku prioritāti var piešķirt 
posmiem, kuru sakārtošanu 
nevar atlikt.

Ekonomiski finansiālais 
pamatojums balstās uz to, cik 
nozīmīgs ir konkrētais ceļš 
konkrētās teritorijas ekono-
miskajai attīstībai. Cik tas ir 
nozīmīgs uzņēmējdarbības 
attīstībai, cik lietotāju šo ceļu 
ikdienā lieto, kā arī remont-
darbu iespējamās izmaksas. 
Jo vairāk cilvēku attiecīgo 
ceļa posmu lieto, jo lielāks ir 
pamatojums remontdarbu 
veikšanai.

Tehniskie kritēriji 
Tehniskie kritēriji autoce-

ļu posmu remontu prioritātes 
noteikšanai ir vairāki:
• autoceļa seguma, nomaļu un 

ūdens novades stāvokļa vi-
zuālais novērtējums 5 baļļu 

skalā, ietverot ceļa klātnes 
stabilitātes novērtējumu;

• satiksmes parametru izmai-
ņas pēdējos trīs gados (in-
tensitāte, slodzes);

• autoceļa segas izbūves un 
atjaunošanas vēstures dati 
(segas izbūves gads, kons-
truktīvo kārtu biezumi, at-
jaunoto kārtu biezumi un 
atjaunošanas gads);

• seguma līdzenuma izmai-
ņas pēdējos trīs gados (lī-
dzenuma koeficienta IRI 
izmaiņas);

• saķeres koeficienta vērtība;
• seguma ieliekuma mērīju-

mu dati zem krītošā svara 
deflektometra.

Plānošanas reģioni
Autoceļu remontdarbu 

prioritātes tiek saņemtas arī no 
pieciem Latvijas plānošanas re-
ģioniem. Tie apkopo savu paš-
valdību pieteikumus un sakārto 
tos prioritārajā kārtībā. Ņemot 
vērā plānošanas reģionu noteik-
tās prioritātes un pamatojoties 
uz autoceļu tīkla stāvokļa no-
vērtējumu, mērījumiem autoce-
ļu tīklā (satiksmes intensitāte un 
sastāvs, segumu līdzenums u.c. 
parametriem) un segu izbūves 
vēstures datiem, atbilstoši ap-
stiprinātam darba uzdevumam 
un metodikai, LVC speciālisti 
katru gadu izstrādā autoceļu re-
konstrukcijas un atjaunošanas 
trīs gadu programmas.

Cik Latvijā ir valsts ceļu?
Valstij pieder nedaudz virs 

20  tūkst. km ceļu, no kuriem 
8 530 km ir ar asfalta segumu, 
bet 11 619 – ar grants segumu. 

Cik km ceļu būtu jālabo?
Aptuveni puse no visiem 

valsts pārziņā esošajiem ceļiem 
ir sliktā vai ļoti sliktā stāvok-
lī un prasa lielāku vai mazā-
ku remontu. Lai nodrošinātu, 
ilgtspējīgu ceļu pārvaldīšanu 
un panāktu, ka gadā tiek sare-
montēti tik kilometri ceļu, cik 
sabojājas, gadā būtu nepiecie-
šams atjaunot un pārbūvēt kopā 
1200  km asfalta ceļu un 3000 
km grants ceļu. 

 
Kuri ir vissliktākie ceļi – vis-
sliktākajā stāvoklī (reģioni)?

Visliktākā stāvoklī ir vietē-
jās nozīmes valsts ceļi visā Lat-
vijā. Šo ceļu remontdarbiem ir 
iespējams izmantot tikai valsts 
budžeta finansējumu, bet Ei-
ropas Savienības (ES) fondu 
līdzekļus tajos ieguldīt nav pa-
redzēts. Taču valsts budžeta 
finansējums autoceļiem kopš 
neatkarības atgūšanas nav bijis 
pietiekams.  Arī šogad tas nav 
pietiekams. Pateicoties ES fon-
du finansējumam, situācijas uz 
valsts galvenajiem ceļiem ir jū-
tami uzlabojusies. Uzlabojumi 
ir arī uz valsts reģionālajiem ce-
ļiem, taču vietējās nozīmes ceļi 
ir vissliktākajā stāvoklī.

Jautājumi un atbildes 
par ceļu remontiem

 
Cik naudas vajadzētu, lai sa-
labotu visus ceļus?

Finansējuma deficīts valsts 
autoceļiem pēdējo 20 gadu laikā 
ir sasniedzis 4 miljardus eiro.

 
Cik km valsts ceļu salabos 
šogad?

Pērn tika strādāts uz ap-
tuveni 1100 km valsts autoce-
ļu – tie bija dažāda veida, tajā 
skaitā uzturēšanas darbi. Šogad 
plānots strādāt uz vismaz tikpat 
liela kilometru skaita ceļiem. 

 
Vai šogad arī bedrīšu būs 
vairāk? 

Ņemot vērā februārim neti-
piskos laika apstākļus, kad iestā-
jās ļoti agrs atkusnis un visu mē-
nesi bija mainīgi laika ap stākļi, 
kad pa dienu temperatūra bija 
virs nulles, bet naktī zem, bed-
rīšu skaits šogad tiek progno-
zēts lielāks nekā pērn. Bedrīšu 
remontu uz valsts autoceļiem 
nodrošina VAS „Latvijas au-
toceļu uzturētājs”. Avārijas 
bedrītes tiek lāpītas visu gadu, 
bet masveida bedrīšu lāpīšanas 
sezona parasti sākas aprīļa bei-
gās, kad atkusuši segas pamati 
un samazinājušies ceļa klātnes 
deformācijas riski pārmitrinātās 
pamatnes dēļ, bet diennakts gaisa 
temperatūra ir stabili virs nulles.

 
Kāpēc, salabojot ceļus, uz ku-
riem ir melnie punkti, piemē-
ram, uz Tīnūžu ceļa vienalga 

notiek smagas avārijas? 
Lai arī uz Tīnūžu – Kokne-

ses (P80) ceļa ir notikuši vairāki 
smagi satiksmes negadījumi, 
melno punktu tur nav. Satik-
smes negadījumu skaits uz šī 
ceļa ir mazāk, nekā uz citiem 
līdzīgas intensitātes ceļiem. Tur-
klāt tie ir izkliedēti dažādās vie-
tās. Kā galveno ceļu satiksmes 
negadījumu iemeslu uz Tīnūžu 
– Kokneses ceļa policijas pār-
stāvji min nepareizi izvēlētu 
ātrumu.  

Uz šī ceļa nereti notiek 
frontālas sadursmes ar smagām 
sekām, tādēļ pagājušajā gadā 
tika pieņemts lēmums neļaut 
braukt ar 100 km/h. Lēmums 
tika pieņemts LVC, Valsts poli-
cijas un Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas speciālistiem par to 
vienojoties.

Atgriežoties pie melnajiem 
punktiem, LVC regulāri veic 
satiksmes drošības uzlaboju-
mus uz autoceļiem, tai skaitā 
melnajos punktos. Pērn tika 
likvidēti vairāki kreisie pagrie-
zieni un valsts ceļiem, tai skai-
tā viens melnajā punktā pie 
Ādažiem − Baltezera kokau-
dzētavas. Šogad tiks uzsākta 
pārbūve melnajā punktā uz 
Ventspils šosejas krustojumā ar 
Tukuma ceļu, kur tiks izbūvēts 
rotācijas aplis.

Lai uzlabotu satiksmes dro-
šību, ik gadu tiek rīkotas infor-
matīvi izglītojošās kampaņas. 
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Apjomīgākais objekts šo-
gad ir valsts galvenā autoceļa 
Inčukalns – Valmiera – Igau-
nijas robeža (Valka) (A3) 
posma 60,2.km-79,45.km 
(19,25 km) pārbūve. Projekta 
ietvaros tiks veikta segas pa-
stiprināšana līdz drenējošajam 
slānim. Augstās izmaksas vei-
do tas, ka posms ir garš, – tas 
sākas aiz Rubenes, ietver arī 
Valmieras apvedceļu un tur-
pinās 10 kilometrus tālāk līdz 
Mellupes kalniem. Kopējās 
projekta izmaksas ir 19,5 milj. 
eiro, un atkarībā no būvnieka 
tas tiks veikts vienā vai divu 
gadu laikā. Būvnieks vēl nav 
izraudzīts – notiek piedāvāju-
mu izvērtēšana.

Šovasar tiks pabeigts 
valsts galvenā autoceļa Rīga 
(Baltezers) – Igaunijas robeža 
(Ainaži) (A1) posma no Salac-
grīvas līdz Ainažiem 89,4.km-
101,36.km (11,96.km) pārbū-
ve. Šajā posmā jau pērn tika 
veikta seguma atjaunošana. 
Tāpat tika uzbūvēts jauns tilts 

Nr. Autoceļa 
Nr. Autoceļa nosaukums km no km līdz km kopā Darbu veids

Valsts galvenie autoceļi
1 A3 A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 60,20 79,45 19,25 Pārbūve (KF 2014-2020)
2 A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža 36,434 39,815 3,38 Horizontālo apzīmējumu uzklāšana
3 A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) 53,600 60,220 6,62 Atjaunošana - dilumkārta
4 A3 Inčukalns  - Valmiera - Igaunijas robeža (Veclaicene) 100,90; 

109,95
106,12; 
113,5

8,77 Atjaunošana - asfalta izlīdzinošā kārta 
un virsmas apstrāde

Valsts reģionālie autoceļi
1 P30 P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 24,60 38,00 13,40 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
2 P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona posmā Brežģu kalns - Vecpiebalga 38,00 49,00 11,00 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
3 P32  Augšlīgatne - Skrīveri posmā Augšlīgatne - Nītaure 0,01 13,98 13,97 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
4 P39 Alūksne - Ape (pārbūve) 15,000 22,200 7,20 Pārbūve
5 P20 Valmiera - Cēsis - Drabeši 29,630 39,730 10,10 Pārbūve

Valsts vietējie autoceļi
1 V293 Drabeši - Līvi 0,00 2,90 2,90 Virsmas apstrāde
2 V323 Liepa - Smiltene 0,06 5,04 4,98 Virsmas apstrāde
3 V243 Blome – Birzuļi -Palsmane 22,23 27,46 5,23 Virsmas apstrāde
4 V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze 21,32 24,70 3,38 Virsmas apstrāde
5 V186 Valmiera – Līdums 2,45 4,03 1,58 Virsmas apstrāde
6 V284 Līgatne- Asaru ez. – Nītaure   2,42 5,85 3,43 Grants seguma atjaunošana
7 V841 Madona ( Lazdona) – Ļaudona – Jēkabpils 1,08 12,98 11,90 Grants seguma atjaunošana

Tilti
1 A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Ceļa pārvads) 63,70 63,70 0,00 Pārbūve

Satiksmes drošības projekti
1 A2 Gājēju - velosipēdistu celiņš uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) 

posmā 63.600 - 64.480 km (apdzīvotā vietā Augšlīgatnē)
63,600 64,480 0,880 Pārbūve

2 A2 Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža 
(Veclaicene) (apdzīvotā vieta Ieriķi) 71,21 - 72,01 km

71,210 72,010 0,800 Pārbūve

3 A2 Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Vec-
laicene) (Augšlīgatne)

63,600 64,480 0,880

4  P17 / A3 Gājēju ietves ierīkošana gar a/c P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža un gar a/c 
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 

1,69; 
72,65

2,7; 72,9 1,260

5 A2 Barjeru uzstādīšana a/c A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 78,45 95,34 16,89 Jaunbūve

Autoceļu būvdarbi 2016. gadā Vidzemes plānošanas reģionā

pār Krišupi Vidrižos, kas nu ir 
pusmetru augstāks un vētru 
laikā vairāk neapplūdīs. Šo-
vasar jāveic vien asfaltēšanas 
darbi. Darbus veic SIA A.C.B. 
un kopējās projekta izmaksas 
ir 12,7 milj. eiro.

Ar ERAF līdzfinansējumu 
šogad turpināsies un noslēg-
sies darbs pie pērn sāktā reģio-
nālā autoceļa Cēsis – Vecpie-
balga – Madona (P30) posma 
no Kleķeriem līdz Brežģu kal-
nam (24,6.km-38.km) (13,4 
km) pilnas seguma rekons-
trukcijas. Kopējā projektā 
ieguldāmā summa ir 11,358 
milj. eiro, un darbus veic SIA 
“8 CBR”. Šogad sāksies darbs 
arī pie šī paša ceļa 11 km garā 
posma no Brežģu kalna līdz 
Vecpiebalgai. Arī šajā posmā 
veiks pilnīgu segas nomaiņu. 
Tajā objekta daļā, kas šķērso 
pilsētu, tiks veikti arī citi uzla-
bošanas darbi – gājēju ietvju, 
stāvlaukumu labošana un ve-
loceliņa izbūve. Patlaban nori-
sinās iepirkums. 

Uz valsts vietējā ceļa Ma-
dona (Lazdona) – Ļaudona 
– Jēkabpils (V841) posmā 
Lazdona - Ļaudona (1,08.
km-12,98.km) (11,9 km) šo-
vasar paredzēta grants seguma 
atjaunošana. Kopā ar vietējā 
ceļa V284 3,4 km garo posmu 
grants seguma atjaunošanas 
darbiem plānotais finansē-
jums ir 0,568 milj. eiro.

Ar valsts budžeta finan-
sējumu šogad tiks realizēta 
reģionālā autoceļa Valmiera – 
Cēsis – Drabeši (P20) posma 
no pagrieziena uz Cēsīm līdz 
Vidzemes šosejai (29,63.km-
39,73.km) (10,10 km) pārbū-
ve. Objektā paredzēts veikt 
segas pastiprināšanas darbus 
līdz drenējošajam slānim. Šajā 
posmā esošais pagrieziens uz 
Cēsīm tiks pārbūvēts par rotā-
cijas apli. Vēl paredzēts pastip-
rināt pārvadu pār Vidzemes 
šoseju un dzelzceļa pārvadu. 
Kopējās projekta izmaksas ir 
9,286 milj. eiro. Šobrīd notiek 
piedāvājumu izvērtēšana.

Vidzeme
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Apjoma ziņā lielākie būv-
darbi ir ar ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu veiktā valsts 
galvenā autoceļa Liepāja–Lie-
tuvas robeža (Rucava) (A11) 
posma pārbūve no Nīcas līdz 
Rucavai (21,85.-45,02. km), tur 
tiek rekonstruēti arī tilti pār 
Līgupi un Paurupi. Būvdarbu 
ģenerāluzņēmējs ir SIA Binders, 
tie sākās pērn pirms Jāņiem un 
turpināsies līdz pat rudenim. 
Izmaksas ir 15,1 miljons eiro 
ar PVN. Iepriekš šis posms tika 
remontēts pirms 30 gadiem un 
tā segums jau ilgstoši kalpo-
ja par sava veida nepievilcīgu 
valsts vizītkarti, iebraucot tajā 
no Lietuvas puses, un iespaidoja 
arī Liepājas pašvaldības centie-
nus attīstīt pilsētu kā tūrisma 
pieturvietu. 

Citi prāvāki būvdarbi 

Nr. Autoceļa 
Nr.

Autoceļa nosaukums km no km līdz km kopā Darbu veids

Valsts galvenie autoceļi
1 A11 A11 Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) 21,85 45,02 23,17 Pārbūve (KF 2014-2020)

Valsts reģionālie autoceļi
1 P120 Talsi - Stende - Kuldīga posmā Talsi - Stende 1,56 10,91 9,35 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
2 P130 Līgas – Kandavas – Veģi (noslīdējums) 13.950; 14.800 14.250; 15.300 0,80 Pārbūve
3 P112 Kuldīga-Aizpute-Līči 54,800 61,540 6,74 Seguma atjaunošana
4 P111 Ventspils(Leči)-Grobiņa 21,700 27,300 5,60 Seguma atjaunošana
5 P134 P134 Pievedceļš Liepājas lidostai 0,000 2,419 2,42 Seguma atjaunošana
6 P51 Ventspils pievedceļš 0,000 1,900 1,90 Pārbūve
7 P111  Ventspils (Leči) - Grobiņa 0,00 10,61 10,61 Virsmas apstrāde
8 P129 Talsu apvedceļš 0 6,72 6,72 Seguma atjaunošana
9 P118 Kuldīgas apvedceļš 0 3,19 3,19 Virsmas apstrāde
10 P128 Sloka-Talsi 71,98 73,87 1,89 Virsmas apstrāde
11 P123 Zlēkas-Ugāle 0,14 3,32 3,18 Virsmas apstrāde
12 P126 Valgale-Roja 2,91 5,5 2,59 Virsmas apstrāde
13 P108 Ventspils-Kuldīga-Saldus 81,61 94,31 12,70 Virsmas apstrāde
14 P117 Skrunda-Aizpute 4,76 7,44 2,68 Virsmas apstrāde
15 P117 Skrunda-Aizpute 12,63 14,88 2,25 Virsmas apstrāde
16 P117 Skrunda-Aizpute 21,65 24,74 3,09 Virsmas apstrāde
17 P111 Ventspils(Leči)-Grobiņa 82 85,68 3,68 Seguma atjaunošana

Valsts vietējie autoceļi
1 V1402 Stende – Sabile - Pūces 3,00 5,55 2,55 Virsmas apstrāde
2 V1168 Nīgrande – Atvases - Vaiņode 1,00 4,20 3,20 Virsmas apstrāde
3 V1294 Kurmāle - Ieras 0,00 3,85 3,85 Virsmas apstrāde
4 V1325 Usma - Amjūdze 0,00 0,40 0,40 Virsmas apstrāde
5 V1334 Usmas stacija - Usmas skola 0,22 5,19 4,97 Virsmas apstrāde
6 V1286 Graudupe - Ozoli 0,00 4,50 4,50 Virsmas apstrāde
7 V1197 Aizpute – Ilmāja 0,00 7,00 7,00 Grants seguma atjaunošana
8 V1200 Tebra – Kazdanga - Cildi 0,03 4,00 3,97 Grants seguma atjaunošana
9 V1289 Ķikuri - Alsunga 0,96 5,10 4,14 Grants seguma atjaunošana
10 V1411 Valdemārpils - Pope 20,00 23,32 3,32 Grants seguma atjaunošana
11 V1175 Jaunauce - Vadakste 5,00 9,80 4,80 Grants seguma atjaunošana

Tilti
1 V1345 Ugāle-Zūru dzirnavas (Vēždūka) 14,10 14,10 0,00 Pārbūve

Satiksmes drošības projekti
1 A10 Autopieturas būves nojaukšanas un autobusu pieturu labiekārtošana uz a/c 

A10 Rīga - Ventspils, (Ugāle).
151,10 151,10 0,000

Autoceļu būvdarbi 2016. gadā Kurzemes plānošanas reģionā

Kurzeme

saistīti ar valsts reģionālā au-
toceļa Talsi–Stende–Kuldīga 
(P120) posma no Talsiem līdz 
Stendei (1,56.-10,91. km) re-
konstrukciju, kam paredzēts 
ERAF līdzfinansējums. Šim 
posmam vēl nav beidzies būv-
darbu iepirkuma konkurss un, 
ja tā rezultāti netiks apstrīdēti 
Iepirkumu uzraudzības birojā, 
tad būvdarbi varētu tikt uzsāk-
ti jau šajā pavasarī. Šis posms 
pa īsam gabaliņam ir uzlabots 
vairākkārt no 1978. līdz 1987. 
gadam, trīs kilometru īsā pos-
mā virsmas apstrāde veikta 
1999. gadā. Pašreizējā projekta 
īpatnības nosaka tas, ka divas 
brauktuves no Talsiem līdz 
krustojumam ar Ventspils ceļu 
(A10) tiks pārbūvētas par vien-
brauktuves ceļu, tiks atjaunots 
pārvads pār A10 ar visām tā 

nobrauktuvēm, bet no Talsiem 
līdz pat krustojumam tiks izbū-
vēts gājēju un veloceliņš. 

Savukārt par valsts budže-
ta naudu atjaunojamu autoce-
ļu posmu vidū lielākie ir divu 
valsts reģionālo autoceļu pos-
mi. Ventspils (Leči)–Grobiņa 
(P111) posmā no Lečiem līdz 
tiltam pār Užavu (0,00.-10,61. 
km), kur tas nepieciešams, tiks 
veikta profila labošana un ie-
klāta jauna virskārta, arī veikta 
virsmas apstrāde. To paveiks 
SIA Strabag. Savukārt Vents-
pils–Kuldīga–Saldus (P108) 
posmā no Saldus novada ro-
bežas līdz krustojumam ar 
valsts vietējo ceļu Lutriņi–Ka-
bile (V1147) (81,61.-94,31. 
km), kura tehniskais stāvoklis 
ir salīdzinoši labāks, SIA Saldus 
ceļinieks veiks virsmas apstrādi.
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Nr. Auto-
ceļa Nr. Autoceļa nosaukums km no km līdz km 

kopā Darbu veids

Valsts galvenie autoceļi
1 A13 A13 Krievijas robeža (Grebņeva) 

- Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas 
robeža (Medumi) 

113,12 134,70 21,58 Pārbūve (KF 2014-2020)

2 A12 A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - 
Krievijas robeža (Terehova)

106,00 114,34 8,34 Pārbūve (KF 2014-2020)

3 A13 A13 Krievijas robeža (Grebņeva) 
- Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas 
robeža (Medumi) 

156,40 163,05 6,65 Pārbūve (KF 2014-2020)

4 A12 A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - 
Krievijas robeža (Terehova)

114,34 125,14 10,80 Pārbūve (KF 2014-2020)

5 A13 A13 Krievijas robeža (Grebņeva) 
- Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas 
robeža (Medumi) 

144,70 156,40 11,70 Pārbūve (KF 2014-2020)

6 A13 Krievijas rob.( Grebņeva)  - Rēzekne - 
Daugavpils - Lietuvas rob. (Medumi) 

36,000 46,610 10,61 Atjaunošana - iesēdumu izlī-
dzināšana un dilumkārta

7 A13 Krievijas rob.( Grebņeva)  - Rēzekne - 
Daugavpils - Lietuvas rob. (Medumi) 

105,720 111,600 5,88 Atjaunošana - asfalta izlīdzi-
nošā kārta

8 A13 Krievijas rob.( Grebņeva)  - Rēzekne - 
Daugavpils - Lietuvas rob. (Medumi) 

88,380 94,700 6,32 Atjaunošana - asfalta izlīdzi-
nošā kārta un virsmas apstrāde

9 A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Balt-
krievijas robeža (Pāternieki)

189,890 201,700 11,81 Atjaunošana - asfalta izlīdzi-
nošā kārta

10 A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava- Balt-
krievijas rob. (Pāternieki)

290,110 296,900 6,79 Atjaunošana - asfalta izlīdzi-
nošā kārta un virsmas apstrāde

11 A15 Rēzeknes apvedceļš 0,380 7,185 6,81 Atjaunošana - iesēdumu izlī-
dzināšana un dilumkārta

Valsts reģionālie autoceļi
1 P62 Krāslava - Preiļi - Madona posmā 

Krāslava - Augstkalne
0,80 4,00 3,20 Pārbūve (ERAF 2014.2020)

2 P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrie-
vijas robeža (Silene) Daugavpils - 
krustojums ar P66

3,32 7,84 4,52 Pārbūve (ERAF 2014.2020)

3 P36  Rēzekne-Gulbene 41,01 50,77 9,76 Virsmas apstrāde
4 P49 Kārsava-Ludza-Ezernieki 32,81 43,70 10,89 Virsmas apstrāde
5 P62 Krāslava-Preiļi-Madona 4,00 10,23 6,23 Virsmas apstrāde
6 P64 Višķi - Nīcgale 7,00 10,24 3,24 Virsmas apstrāde
7 P64 Višķi - Nīcgale 21,50 24,41 2,91 Virsmas apstrāde
8 P65 Stropi - Krauja 0,05 2,30 2,25 Seguma atjaunošana
9 P54 Rēzekne - Greiškāni 4,05 6,72 2,67 Seguma atjaunošana
10 P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi 7,50 21,18 13,68 Seguma atjaunošana

Valsts vietējie autoceļi
1 V678 Līksna - Kalupe - Upmala - Rožupe 1,60 9,65 8,05 Virsmas apstrāde
2 V636 Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona 10,01 11,35 1,34 Virsmas apstrāde
3 V637 Izvalta - Naujenes stacija - Krīvāni 0,00 0,96 0,96 Virsmas apstrāde
4 V638 Izvalta - Kombuļi 0,00 0,76 0,76 Virsmas apstrāde
5 V636 Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona 16,67 17,15 0,48 Virsmas apstrāde
6 V636 Krāslava - Izvalta - Šķeltova - Aglona 18,60 19,31 0,71 Virsmas apstrāde
7 V676 Vasiļovka - Višķi - Aglona 19,88 20,55 0,67 Virsmas apstrāde
8 V735 Stabulnieki – Sīļukalns - Varakļāni 17,81 24,12 6,31 Grants seguma atjaunošana
9 V483 Upatnieki - Rugāji 0,00 6,80 6,80 Grants seguma atjaunošana
10 V460 Tilža - Baltinava 0,00 7,00 7,00 Grants seguma atjaunošana

Tilti
1 P63 Līvāni - Preiļi (Dugna) 11,90 11,90 0,00 Atjaunošana
2 P49 Kārsava - Ludza -Ezernieki (Rītupe) 7,60 7,60 0,00 Atjaunošana
3 V517 Pakalni-Lauderi-Ploski (Istra) 22,44 22,44 0,00 Pārbūve

Satiksmes drošības projekti
1 P58 Gājēju velosipēdistu celiņa ierīkošana 

valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni – 
Preiļi – Špoģi posmā 28,39-29,42 km 
(apdzīvotā vieta Riebiņi) un valsts 
reģionālā autoceļa P58 Viļāni – Preiļi 
– Špoģi un valsts vietējā autoceļa V557 
Puša – Krāce – Silajāņi – Riebiņi krus-
tojuma pārbūve (Riebiņu novads)

28,390 29,420 1,030 Pārbūve

Paredzams, ka līdz jūlijam 
tiks pabeigti būvdarbi autoceļa 
Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–
Krievijas robeža (Terehova) 
(A12) posmā no Greiškāniem 
līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 
(106,00.-114,34. km), kas ir no-
sacīts pusceļš no Rēzeknes līdz 
Ludzai. Taču miers tur tāpēc 
neiestāsies – vēl šopavasar tiks 
izsludināts iepirkums būvdar-
biem atlikušai ceļa daļai līdz 
Ludzai (114,34.-125,14. km). 
Šos seguma pastiprināšanas un 
atjaunošanas darbus līdzfinansē 
ES Kohēzijas fonds. 

Pašreiz ziemas pārtrauku-
mā esošajiem būvdarbiem lī-
gumcena ir septiņi miljoni eiro 
(ar PVN), tos veic SIA Ceļi un 
tilti. Iepriekš šis ceļa posms pa-
matīgāku remontu bija piere-
dzējis vien 1985. gadā.

Līdzīgi pārbūves radīti 
apgrūtinājumi attiecināmi arī 
uz autoceļu Krievijas robeža 
(Grebņeva)–Rēzekne–Daugav-
pils–Lietuvas robeža (Medu-
mi) (A13) ar smaguma centru 
dienvidu galā. Šī puse plašākus 
remontdarbus nav pieredzē-
jusi pārsvarā kopš 70. gadiem, 
vairāk ticis no Daugavpils uz 
Rēzeknes pusi, mazāk – līdz 
Lietuvas robežai, kur ģeoloģis-
kā izpēte liecina, ka savulaik pa 
virsu nodilušai asfalta kārtai ti-
cis uzbērts vien grants slānis vi-
dēji 25cm biezumā un tam virsū 
klātas divas jaunas asfaltbetona 
kārtas.   

Līdz septembrim vēl turpinā-
sies būvdarbi posmā no Špoģiem 

Autoceļu būvdarbi 2016. gadā 
Latgales plānošanas reģionā Latgale

līdz Daugavpilij (113,12.-134,70. 
km). Tur strādā SIA Binders un 
līgumcena ir 15,4 miljoni eiro 
(ar PVN). Savukārt līdz augus-
tam – posmā no Medumiem 
līdz Lietuvas robežai (156,40.-
163,05. km). Arī šos darbus veic 
SIA Binders, līgumcena – 13,49 
miljoni eiro (ar PVN). Abus 
minētos posmus līdzfinansē ES 
Kohēzijas fonds.

Šie darbi beigsies, turpretī 
citi vēl tikai sāksies. Ekspertīzei 
pašreiz ir pakļauts būvprojekts 
posmam no Daugavpils līdz 
Medumiem (144,70.-156,40. 
km). Savukārt jau aprīlī tiks 
atvērti piedāvājumi izsludinā-
tajiem būvdarbiem šī autoceļa 
ziemeļu galā – posmā no Ma-
rientāles līdz krustojumam ar 
vietējo ceļu V567 Krieviņi–
Lendži (36,00.-46,61. km). Šī 
posma uzlabojumi – iesēdumu 
labošana, divu asfalta kārtu pār-
būve un caurteku remonts – tiks 
veikti par valsts budžeta naudu. 

No apjoma ziņā mazākiem 
darbiem, kas tomēr radīs satik-
smes ierobežojumus uz autoce-
ļa A13, jāmin par valsts budžeta 
līdzekļiem veicamā seguma 
atjaunošana vēl posmā no Ru-
šonicas tilta līdz krustojumam 
autoceļu Kastīre–Kategrade–
Kapiņi (V744) (88,38.-94,70. 
km). Tas pats attieksies uz pos-
mu no Preiļu un Daugavpils 
novadu robežas gandrīz līdz 
Špoģiem (105,72.-111,60. km). 
Šiem būvdarbiem ir atvērti ie-
sniegtie piedāvājumi un notiek 
to izvērtēšana.
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Šogad noslēgsies darbi uz 

viena un sāksies uz diviem reģio-
nālā ceļa Vecumnieki – Nereta 
– Subate (P73) posmiem. Pagā-
jušajā gadā sākās ceļa pārbūve 
13,5 km garā posmā no Valles pa-
gasta robežas līdz pagriezienam uz 
Kurmeni (7,3.km-20,89.km). Tika 
veikta pilna segas rekonstrukcija, 
rotācijas apļa izbūve Vallē krusto-
jumā ar reģionālo ceļu Bauska – 
Aizkraukle (P87), tilta pār Iecavu 
remonts un citi darbi. Projekta 
kopējās izmaksas ir 12,78 milj. 
eiro, un darbus veic SIA CBS, 
“Igate” un “Saldus ceļinieks”.

Plānota pārbūve vēl divos šī 
paša ceļa posmos. Viens ir no tilta 
pār Viesīti līdz Ērberģes kapiem 
(29,2.km-40,33.km) (11,13 km). 
Šim projektam patlaban notiek 
piedāvājumu izvērtēšana. Kopē-
jās izmaksas 9 milj. eiro apjomā. 
Un otrs posms ir no krustojuma 
ar reģionālo ceļu Sērene – Kalnie-
ši (P86) līdz krustojumam ar re-
ģionālo ceļu Jēkabpils – Lietuvas 
robeža (P75) (57,56.km-65,10) 
(7,54 km). Kopējās projekta iz-
maksas plānotas 6,925 milj. eiro, 
taču šim posms vēl nav izsludi-
nāts iepirkums.

Ceļa segums abos šajos pos-
mos iepriekš bija ļoti slikts, tādēļ to 
nojauks. Tiks izveidota jauna dre-
nējošā un šķembu kārta, uzklāts 
asfalts. Tāpat šajos posmos atjaunos 
caurtekas, piebrauktuves, krusto-
jumi. 11 km garajā posmā tiks re-
montēts arī tilts pār Mēmeli. 

ERAF līdzfinansējums šogad 
paredzēts arī reģionālā autoceļa 
Ķekava – Skaistkalne (P89) gan-
drīz 9 km lielā posmā Bārbele 
– Lietuvas robeža (no 47,05.km-
55,8.km) pārbūve. Lielākie darbi 
paredzēti tieši Skaistkalnes pilsē-
tā. 2 km garumā tiks mainītas ko-
munikācijas ‒ ūdensvads, kanali-
zācijas un elektrības līnijas, kas ir 
zem ceļa. Tāpat tiks sakārtotas arī 
ietves un apgaismojums – veikta 
pilna galvenās ielas labiekārtošana. 
Kopējās projekta izmaksas 8,821 
milj. eiro. Iepirkuma procedūra šim 
posmam vēl nav noslēgusies, taču 
darbus plānots sākt šogad.

Uz valsts autoceļa Rīga – Baus-
ka – Lietuvas robeža (Grenctāle) 
(A7) posmā no Bauskas līdz ro-
bežai (68,55.km-85,12.km) (16,57 
km) šogad plānota virskārtas atjau-
nošana. Kopējās projekta izmaksas 
ir 3,15 milj. eiro, un patlaban norisi-
nās piedāvājumu izvērtēšana.

Par valsts budžeta līdzekļiem 
šogad paredzēti reģionālā auto-
ceļa Bauska – Aizkraukle (P87) 
divu posmu: no krustojuma ar 
vietējo ceļu Likverteni – Jaunsaule 
– Skaistkalne (V1020) līdz Ozo-
lainei (8,35.km-17,41.km) (9,06 
km) un no Pļaviņu HES gandrīz 
līdz Daugavpils šosejai (79,2.
km-82,8.km) (3,6 km) seguma 
atjaunošanas darbi. Abu projekta 
kopējās izmaksas ir 3,24 milj. eiro. 
Garākajam posmam vēl nav no-
slēgusies iepirkuma procedūra.

Par valsts budžeta līdzek-
ļiem šogad plānoti darbi uz valsts 
galvenā autoceļa A6 Rīga – Dau-
gavpils – Krāslava - Baltkrievijas 
robeža (Pāternieki) divos posmos: 
no krustojuma ar vietējo ceļu Aiz-
kraukles stac. ‒ Aizkraukle (V958) 
līdz krustojumam ar vietējo ceļu 
Ogre – Viskāļi – Koknese (V996) 
(90,12.km-99.km) un pāris kilo-
metrus tālāk – līdz krustojumam 
ar vietējo ceļu Staburags – Sēliškas 
(V947) (101,7.km-107,8.km) (ko-
pējais objekta garums 15 km). Šajā 
objektā tiks atjaunota saistes kārta 
un virskārta, kopējām izmaksām 
sasniedzot 4,8 milj. eiro. Patlaban 
norisinās līgumu slēgšana ar dar-
bu izpildītāju.

Nr. Autoceļa 
Nr. Autoceļa nosaukums km no km līdz km kopā Darbu veids

Valsts galvenie autoceļi
1 A9 A9 Rīga (Skulte) - Liepāja 24,40 38,18 13,78 Pārbūve (KF 2014-2020)
2 A9 A9 Rīga (Skulte) - Liepāja (Džūkstes - Kauguru kanāla tilts) 26,23 26,23 0,00 Pārbūve (KF 2014-2020)
3 A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenstāle) 68,555 85,120 16,57 Atjaunošana - dilumkārta
4 A9 Rīga(Skulte) - Liepāja 38,080 38,240 0,16 Atjaunošana - dilumkārta
5 A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 

(Pāternieki)
90,12; 
101,71

99; 
107,84

15,01 Atjaunošana - saistes kārta un 
dilumkārta

6 A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) 29,950 31,800 1,85 Atjaunošana - saistes kārta un 
dilumkārta

Valsts reģionālie autoceļi
1 P73 P73 Vecumnieki-Nereta-Subate 7,30 20,89 13,59 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
2 P62 P62 Krāslava-Preiļi-Madona (Atašiene-Ļūmāni) 104,20 113,40 9,20 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
3 P87 Bauska - Aizkraukle posmā krustojums ar P76 - Aizkraukle 76.36; 

77.80
77.54; 
78.48

1,86 Pārbūve (ERAF 2014.2020)

4 P73 Vecumnieki - Nereta - Subate posmā Krasti - Ērberģe 29,20 40,33 11,13 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
5 P89 Ķekava - Skaistkalne posmā Bārbele - Lietuvas robeža 47,05 55,80 8,75 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
6 P73 Vecumnieki - Nereta - Subate krustoj. ar P86- krustoj.

ar P75
57,56 65,10 7,54 Pārbūve (ERAF 2014.2020)

7 P76 Aizkraukle - Jēkabpils 12,98 24,32 11,34 Virsmas apstrāde
8 P87 Bauska - Aizkraukle 79,20 82,80 3,60 Seguma atjaunošana
9 P87 Bauska - Aizkraukle 8,35 17,41 9,06 Seguma atjaunošana
10 P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža(Vītiņi) 31,1 34,74 3,64 Seguma atjaunošana
11 P96 Pūri-Auce-Grīvaiši 12 17,87 5,87 Virsmas apstrāde
12 P104 Tukums - Auce-Lietuvas robeža 39,3 45,4 6,10 Virsmas apstrāde

Valsts vietējie autoceļi
1 V1106 Augstakalne - Bēne 0,00 4,60 4,60 Grants seguma atjaunošana
2 V783 Jēkabpils - Dignāja - Ilūkste 9,28 14,30 5,02 Grants seguma atjaunošana
3 V1038 Mežotne - Viesturi - Jaunsvirlauka 6,20 8,00 1,80 Virsmas apstrāde
4 V1068 Ozolnieki - Brankas - Brankstūri 0,00 1,80 1,80 Virsmas apstrāde
5 V1031 Pilsrundāle - Ādžūni 10,09 11,09 1,00 Virsmas apstrāde
6 V1004 Pievedceļš Iecavas stacijai 0,00 1,30 1,30 Virsmas apstrāde
7 V1011 Pārslas – Misa - Šarlotes 6,77 7,87 1,10 Virsmas apstrāde
8 V1011 Pārslas – Misa - Šarlotes 9,65 11,31 1,66 Virsmas apstrāde
9 V1012 Zvirgzde – Misa - Dāviņi 8,78 9,38 0,60 Virsmas apstrāde
10 V1020 Likverteni – Jaunsaule -Skaistkalne 13,70 14,30 0,60 Grants seguma atjaunošana
11 V1065 Tušķi - Kalnciems 6,00 10,00 4,00 Grants seguma atjaunošana
12 V1071 Mežciems - Staļģene - Stūrīši 16,68 21,34 4,66 Grants seguma atjaunošana

Tilti
1 A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. (Pērse) 98,10 98,10 0,00 Pārbūve
2 P103 Dobele-Bauska (Tērvete) 18,30 18,30 0,00 Atjaunošana
3 P103 Dobele-Bauska (Sesava) 4,78 4,78 0,00 Atjaunošana
4 P87 Bauska-Aizkraukle             

Pļaviņu HES tuneļa brauktuves atjaunošana 
77,39 77,94 0,55 Atjaunošana

5 P94 Jelgava-Staļģene-Code (Vircava) 3,00 3,00 0,00 Pārbūve
6 P76  Aizkraukle-Jēkabpils(Pelīte) 41,70 41,70 0,00 Pārbūve

Autoceļu būvdarbi 2016. gadā 
Zemgales plānošanas reģionā

Zemgale
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Par Kohēzijas fonda līdzek-

ļiem šogad paredzēti vērienīgi 
darbi uz galvenā autoceļa Rīga 
– Ventspils (A10) aptuveni 10 
km garā posmā, kas sākas pirms 
Ozolpils un beidzas pie Tukuma 
apļa (57,76.-68,60.km) (10,84 
km). Šobrīd šajā posmā 63.km 
ir krustojums, taču tas tiks pār-
būvēts par rotācijas apli. Sarež-
ģītākais ir posms aiz topošā apļa, 
kuram ir neprognozējama grunts 
un gruntsūdeņu plūsmas, kā re-
zultātā ceļš nevienmērīgi zaudē 
nestspēju un plaisā. Ceļš pēdējo-
reiz labots 70.gados. Projekta 
laikā ar rievsienām plānots no-
stiprināt uzbērumu, lai ceļš turp-
māk neplaisātu. Plānots, ka šogad 
pabeigs krustojuma pārbūvi, bet 
viss objekts tiks nodots nākam-
gad. Kopējās projekta izmaksas ir 
11 milj. eiro.

Jūnijā tiks pabeigti darbi uz 
Liepājas šosejas (A9) posmā no 
Lielupes tilta līdz pagriezienam 
uz Tukumu (reģionālais autoceļš 
Jelgava – Tukums (P98)) (24,4.-
38,18.km) (13,78 km). Sarež-
ģītākais posms šajā objektā ir 
tilts pār Lielupi. Pēdējoreiz tilts 
remontēts pirms gandrīz 20 
gadiem. Šoreiz tika atjaunots 
tērauda konstrukciju aizsarg-
pārklājums un pilnībā atjaunota 
brauktuve, izbūvējot jaunu hid-
roizolāciju. Šogad jāpaveic vēl 
atlikušie darbi – asfalta virskārta, 
barjeru un zīmju uzstādīšana. 
Kopējās projekta izmaksas ir 
16,57 milj. eiro. Darbus veic “Sal-
dus ceļinieks”, bet tilta būvdarbus 
– SIA “Tilts” un SIA “Viadukts”.

Viens no Rīgas reģiona lie-
lākajiem projektiem, kam šogad 
piešķirts ERAF līdzfinansējums, 
ir reģionālā ceļa Rīgas HES – 
Jaunjelgava (P85) posms no 40,2.
km-48,8.km (8,6 km), tajā skaitā 
krustojuma ar reģionālo ceļu P88 
Bauska – Linde pārbūve. Labo-
jamais posms sākas pie minētā 
krustojuma un beidzas krustoju-
mā ar vietējo ceļu Enkurnieki – 
Birzgale (V979). Šis ceļš iepriekš 
bija ļoti kalnains, tādēļ šī projekta 
ietvaros kļūs nedaudz līganāks. 
Tāpat bez diviem ceļu pieslēgu-
miem tiks pārtaisīti arī divi tilti-
ņi.  Kopējās projekta izmaksas ir 
6,225 milj. eiro.

Sāksies arī reģionālā autoceļa 
Augšlīgatne – Skrīveri (P32) pos-
mā Augšlīgatne – Nītaure no 0,01.
km-13,98.km (13,97 km) pārbūve. 
Vecais ceļš ir šaurs, deformēts un 
kalnains. Darbu ietvaros esošā ne-
noturīgā grunts tiks nomainīta un 
pēc segas pilnīgas pārbūves ceļš būs 
līdzenāks un atbilstošā platumā. 
Kopējās projekta izmaksas ir 6,96 
milj. eiro. Pašreiz notiek līguma 
sagatavošanas darbi.

Tiks sākta reģionālā ceļa Ko-
cēni – Limbaži – Tūja (P11) pos-
mā Lauciņi – Augstroze no 19,22.
km-22,7.km (8,48 km) pārbūve. 
Šī projekta ietvaros paredzēta arī 
tilta pār Iesalas upīti rekonstruk-
cija. Kopējās projekta izmaksas ir 
7,285 milj. eiro, un pašreiz norisi-
nās iepirkuma procedūra.

Par valsts budžeta līdzekļiem 
uz Vidzemes šosejas (A2) nepil-
nu 7 km posmā no Siguldas līdz 
Augšlīgatnei (53,6.km-60,22.km) 
paredzēti virskārtas atjaunošanas 
darbi. Kopējās projekta izmaksas 
ir 2 milj. eiro. 

Paredzēti arī vietējā autoceļa 
V28 Blukas – Emburga 1,42.km-
12,84.km posma (11,42) grants 
seguma atjaunošanas darbi. Šajā 
posmā kopā ar diviem aptuveni 4 
km posmiem uz autoceļiem V1065 
Tušķi – Kalnciems un V1071 Mež-
ciems – Staļģene – Stūrīši tiks iegul-
dīti 0,724 milj. eiro.

Nr. Autoceļa 
Nr. Autoceļa nosaukums km no km līdz km kopā Darbu veids

Valsts galvenie autoceļi
1 A1 A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) 89,40 101,36 11,96 Pārbūve (KF 2014-2020)
2 A10 A 10 Rīga - Ventspils 20.06; 

36.49
23.84; 
38.57

5,86 Pārbūve (KF 2014-2020)

3 A10 A10 Rīga - Ventspils (+ aplis) 57,76 68,60 10,84 Pārbūve (KF 2014-2020)
4 A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) Rīgas HES 0,300 2,300 2,00 Pārbūve 
5 A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) 53,600 60,220 6,62 Atjaunošana - dilumkārta
6 A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) 29,950 31,800 1,85 Atjaunošana - saistes kārta un 

dilumkārta
7 A10 Rīga - Ventspils 52,740 57,760 5,02 Atjaunošana - saistes kārta un 

dilumkārta
Valsts reģionālie autoceļi

1 P85 P85 Krustojums ar P88 - Enkurnieki 40,20 48,80 8,60 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
2 P11 Kocēni - Limbaži - Tūja posmā Lauciņi - Augstroze 19,22 27,70 8,48 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
3 P128 Sloka - Talsi - Apšuciems - P131 24,48 32,02 7,54 Pārbūve (ERAF 2014.2020)
4 P4 un P5 P4 un P5 apļveida krustojums - - - Pārbūve
5 P4 Rīga - Ērgļi 9,53 14,30 4,77 Seguma atjaunošana
6 P89 Ķekava - Skaistkalne 2,10 5,30 3,20 Seguma atjaunošana
7 P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža(Vītiņi) 0 3,1 3,10 Virsmas apstrāde

Valsts vietējie autoceļi
1 V33  Saurieši - Salaspils 0,01 3,05 3,04 Virsmas apstrāde
2 V34  Līči - Upeslejas 0,00 3,02 3,02 Virsmas apstrāde
3 V9  Iecava - Baldone - Daugmale 23,35 28,40 5,05 Virsmas apstrāde
4 V100 Silakrogs - Birzes 0,00 1,29 1,29 Virsmas apstrāde
5 V996 Ogre - Viskāļi 11,00 19,40 8,40 Grants seguma atjaunošana
6 V28 Blukas  - Emburga 1,42 12,84 11,42 Grants seguma atjaunošana

Tilti
1 P80 Tīnūži-Koknese (ceļa pārvads) 19,17 19,17 0,00 Atjaunošana
2 A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne - Lielā Jugla) 4,20 4,20 0,00 Atjaunošana
3 P1 Rīgas robeža-Carnikava-Ādaži (Langa) 21,70 21,70 0,00 Pārbūve
4 P91 Mežvidi–Baldone (Kekava) 1,20 1,20 0,00 Pārbūve
5 P8 Inciems-Sigulda-Ķegums (Mazā Jugla) 47,70 47,70 0,00 Pārbūve
6 P8  Inciems–Sigulda–Ķegums (Gauja) 10,70 10,70 0,00 Pārbūve

Satiksmes drošības projekti
1 A10 Gājēju - velosipēdistu tilta ierīkošana uz a/c A10 Rīga - 

Ventspils Babītes pagasta teritorijā 14,8 km.
14,800 14,800 0,000 Pārbūve

2 A1 Apgaismojuma ierīkošana uz a/c A1Rīga - Igaunijas 
robeža (Ainaži) 47,80 km (pagrieziens uz Dunti).

47,800 47,800 0,000

3 A1 Gājēju - velosipēdistu celiņa ierīkošana uz a/c A1 Rīga - 
Igaunijas robeža (Ainaži), (Kuiviži).

90,800 92,200 1,400

4 P1 Autobusu pieturas ierīkošana uz a/c P1 Rīga - (Jaun-
ciems) - Carnikava - Ādaži 20 km.

20,000 20,000 0,000

5 P9 Apgaismojuma ierīkošana uz a/c P9 Ragana - Limbaži 
(Ragana).

0,100 0,100 0,000

6 P121 Tukums - Kuldīga 33,7 35,36 1,66 Jaunbūve

Autoceļu 
būvdarbi 
2016.gadā 
Rīgas 
plānošanas 
reģionā
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Lietuvā valsts budžeta 
finansējums valsts ceļiem – 
trīs reizes lielāks nekā Latvijā

Ar cik lielu finansējumu 
valsts ceļiem jūs šogad varat 
rēķināties?

Šogad valsts ceļiem pie-
ejamais finansējums no valsts 
budžeta ir 454 mij. eiro (2015. 
gadā bija 388,5 milj. eiro). Kā 
tas veidojas? Mums ir ceļu 
programma, un ieņēmumi ceļu 
budžetā nāk no akcīzes nodok-
ļa, transporta nodokļa un ceļu 
lietošanas nodevas. Likums pa-
redz, ka ceļiem pienākas 65% 
akcīzes nodokļa, taču līdz šim 
visu šo apjomu mēs nevienu 
gadu neesam saņēmuši. Katru 
gadu Seims, skatot budžetu, 
daļu šīs naudas novirza citām 
vajadzībām. Šogad Seims no ceļu 
programmas paņēma 50,4 milj. 
eiro, pērn tie bija 87 milj. eiro. 

Kā jums izdevās tikt pie tik 
liela finansējuma pieauguma?

Ceļu budžets divus gadus 
bija lielāks, nekā plānots ie-
priekš. 2014. gadā tas bija par 
37 milj. eiro lielāks par plānoto, 
bet 2015. gadā – par 25 milj. eiro 
lielāks.

Pēc likuma „Ceļu uzturē-
šanas un attīstības programma” 
no 2015. gada ceļiem ir jāatvēl 
65% akcīzes nodokļa ieņēmumu. 
Pirms krīzes 2008. gadā ceļiem 
tika paredzēti un arī novirzīti 80% 
no šiem akcīzes nodokļa ieņēmu-
miem, taču pēc krīzes šo apjomu 
samazināja līdz 55%, līdz pērn 
palielināja līdz 65%. 

Pēc krīzes mēs nevienu 
gadu neesam saņēmuši pilnu 
summu. 

Ja mēs skatāmies kopumā, 
tad budžets ceļiem šogad ir tāds 
pats kā pērn - 355 milj. eiro, 
taču klāt nākuši pagājušā gada 
ceļu budžeta papildu ieņēmu-
mi 25,8 milj. eiro apjomā. Un 
valdība šogad nolēma piešķirt 
papildu finansējumu 70 milj. 
eiro apjomā grants ceļiem. Ir 
valdības programma, kas četru 
gadu laikā paredzēja asfaltēt 600 
km grants ceļu, un šogad ir šis 
ceturtais gads. Nedaudz mēs to 
jau darījām iepriekšējos gados, 

Lietuvas valsts budžeta finansē-
jums valsts ceļiem ir trīs reizes lie-
lāks nekā Latvijā – 454 milj. eiro. 
Lai uzzinātu, kā tas tiek panākts, 
„Autoceļu Avīze” devās uz Lietu-
vas Ceļu administrāciju, kur tikās 
ar administrācijas direktora viet-
nieku Dainiusu Miškinu (Dainius 
Miškinis).

bet, protams, ne tādā apjomā. 
Viena gada laikā noasfaltēt 
600 km gan nav reāli. Tomēr 
Seimam šis ir priekšvēlēšanu 
gads. Un cilvēki, kas dzīvo lī-
dzās grants ceļiem, jūtas slikti. 
Vasarā putekļu dēļ, bet ziemā 
– ja ir tāda ziema, kā šī – ceļi 
daudzviet pārmitrinās un kļūst 
neizbraucami. 

Vēl mēs kopā ar Zemko-
pības ministriju pērn sākām 
darbu pie programmas, kas 
paredz uzlabot apstākļus tieši 
lauksaimniekiem. Mēs vieno-
jāmies, ka katrs dot pa 15 milj. 
eiro, lai asfaltētu ceļus, kas 
ved uz apdzīvotām vietām. Šī 
programma paredz asfaltēt 117 
grants ceļu posmus (apm. 115 
km). Pārsvarā šim mērķim izvē-
lēti tādi grants ceļu posmi, kas ir 
pa vidu jau asfaltētajiem ceļiem, 
un kuriem ir salīdzinoši liela 
satiksmes intensitāte – vismaz 
150 automašīnas. Darbu pie šīs 
programmas realizācijas sākām 
jau pērn, konkursu procedūra ir 
jau sākusies. Kopumā ir izsludi-
nāti 10 iepirkumi. Dubultā virs-
mas apstrāde paredzēta 32%, 
bet lielākajai daļai (68%) plānots 
likt t.s. mīksto asfaltu. 

Vai šī 70 milj. eiro prog-
ramma paredz pilnu rekons-
trukciju vai dubulto virsmas 
apstrādi?

Mēs gribētu veikt pilnu re-
konstrukciju, lai gadus 25 tur 
nevajadzētu atgriezties. Pro-
gramma neparedz tikai grants 
ceļu asfaltēšanu - ja kādā posmā ir 
tilts vai caurteka, tad sataisīt arī to. 
Tas pats attiecas uz drošības uz-
labošanas pasākumiem. Uz šiem 
darbiem jāskatās kompleksi. Šajā 
programmā ir izvēlēti konkrēti 
posmi, tiks sludināti konkursi, un 
darbi notiks gan šajā, gan nāka-
majā gadā. Ja konkursi ritēs raiti 
un iepirkumus uzraugošā institū-
cija neiebildīs mūsu izvirzītajiem 
nosacījumiem, tad plānojam 24 
iepirkumus. 

Vai Lietuvas uzņēmu-
miem ir pietiekama kapacitāte 
šo darbu veikšanai?

Visi runā, ka Lietuvā ir 
4-5 uzņēmumi, kas labo ceļus, 

taču pēdējos gados konkursos 
saņemam 9-10 piedāvājumus. 
Konkurence ir pietiekama. Pie-
mēram šogad martā notikušajā 
VIA Baltica 10 km posma Kau-
ņa – Mariampole cenu aptaujā 
piedāvājumi ir pat par 30% ma-
zāki nekā mēs bijām plānojuši. 
Mēs ļoti priecājamies, jo tie ir 
lieli ietaupījumi. Arī grants ceļu 
rekonstrukcijas iepirkumos do-
mājam − uzņēmumi piedāvās 
zemāku cenu nekā mēs esam 
ieplānojuši.

Vai šogad plānojat rea-
lizēt arī kādus ES finansētus 
projektus?

Jā, šogad mums ir paredzē-
ti vairāki projekti ar Eiropas 
Savienības finansējumu. Kopē-
jais ES finansējums šogad ir 77 
milj. eiro. Pērn no 111 milj. eiro 
dažādu procedūru kavēšanās 
dēļ izmantojām tikai 63 milj., 
pārējais pāriet uz nākamajiem 
gadiem. Ar ES līdzfinansējumu 
šogad plānojam divus iepir-
kumus reģionālajiem ceļiem. 
Vēl viens iepirkums plānots, lai 
izveidotu 14 apļus un vairākus 
km ceļus velosipēdistiem. Ce-
turtais iepirkums būs par novē-
rošanas kamerām.      

Kādu jūs plānojat 2017. 
gada finansējumu ceļiem?

Nākamgad, ja nebūs kādas 
globālas finanšu krīzes, tad mēs 
ceram uz līdzīgu finansējumu 
ceļiem kā šajā gadā, ne mazāku. 
Mūsu mērķis ir saņemt liku-
mā noteiktos 65% no akcīzes 
nodokļa. 

Kādi ir šogad plānotie lie-
lākie projekti?

Bez manis pieminētajiem 
grantētajiem ceļiem lielākie ir 
VIA Baltica Kauņa – Mariam-
pole četri posmi (17.-23.km 
sāka jau pagājušajā gadā). Mar-
tā atvērām piedāvājumus 10 km 
posmam (no 35.-45.km), bet vēl 
šogad plānojas posms no 45.-
56.km. Izmantojot ES līdzekļus, 
šogad remontēsim Paņevežas 
apvedceļu. Savukārt uz autoceļa 
Viļņa – Kauņa – Klaipēda plā-
nojam uzstādīt norobežojošās 

barjeras, lai transports neie-
brauktu pretējā joslā. Šādi ne-
gadījumi parasti ir ar traģiskām 
sekām.

Dažus projektus esam jau 
pabeiguši, kas bija jaunajā ES fi-
nansēšanas periodā 2014.-2020. 
gadam. 

Kad jūs prognozējat pa-
beigt jaunos ES finansēšanas 
perioda projektus?

Mums ES finansējums sa-
mazinājās vairāk nekā divas 
reizes. Tas mums ir spēcīgs ar-
guments sarunās ar Finanšu 
ministriju. Tas tādēļ, ka lielākā 
daļa naudas ir novirzīta Rail 
Baltica projektam, kas ir prio-
ritāte. Mēs domājam, ka 2017. 
gadā ES nauda varbūt vēl būs, 
bet 2018. gadā jau šis finansēju-
ma avots būs izsmelts.

Pēc kādiem principiem jūs 
plānojat ceļu remontus?

Mums jau vairākus gadus ir 
izveidots Transporta pētījumu 
institūts, kas izstrādā metodiku. 
Viņi apseko ceļus – mēra, cik ceļš 
līdzens, pēta plaisas. Summējot 
visus datus, nosaka prioritātes. 
Tiek ņemta vērā arī satiksmes in-
tensitāte u.c. faktori.

Arī 11 valsts uzņēmumi, 
kas savos rajonos nodarbojas 
ar valsts ceļu uzturēšanu, izdara 
savus secinājumus un arī sniedz 
savu viedokli par ceļu stāvokli.

Vai šī sistēma, kad ar ceļu 
uzturēšanu nodarbojas vai-
rāki valsts uzņēmumi, netiks 
mainīta?

Mums ir šādi 11 uzņēmumi, 
kas faktiski veic diezgan lielu daļu 
mūsu funkciju. Taču, lai mēs to 
darītu, vajadzētu izveidot savas 
pārstāvniecības reģionos. Šogad 
valdība izlēma izveidot padomi 
piecu cilvēku sastāvā (kas pārstāv 
ne tikai mūsu uzņēmumu, bet ir 
arī citu nozaru speciālisti), kas 
pieskata šos valsts uzņēmumus. 
Šajā jomā ir dažādi viedokļi – iz-
veidot vienu kompāniju vai kādu 
citu variantu.

Valsts ceļu uzturēša-
nas nodaļas galvenais 
speciālists Martinas 
Makaravičs (Martynas 
Makaravičius) 

Kāda Lietuvā no ceļu 
uzturēšanas viedokļa bija šī 
ziema?

No ceļu uzturēšanas vie-
dokļa šī ziema bija tāda pati kā 
iepriekšējā. Naudas izteiksmē 
šoziem iztērēti 33,8 milj. eiro. 
Pērn bija 33,6 milj. eiro. Sāls 
(NaCl) šogad izkaisīta 54,24  t 
apjomā, pērn bija 54,56 t. 

Kā jau mans kolēģis teica, 
pērn mums bija pieejami 111 
milj. eiro, kas dažādu iemeslu 
dēļ visi netika vēl apgūti. Ne-
skatoties uz to, mēs izdarījām 
lielu darbu, jo citas institūcijas 
ES finansējumu gandrīz vispār 
neizmanto.

Šogad visas instrukcijas ir 
jau sagatavotas, mēs strādā-
jam, lai saņemtu naudu.

Mums ir Kohēzijas fonda, 
ERAF un CEFA finansējums. 
CEFA finansējums, kas pie-
ejams ceļiem, ir salīdzinoši 
neliels (36 milj. eiro līdz 2020. 
gadam). Un vēl ir INTEREG, 

Kaimiņi nopietni 
pievēršas 
satiksmes drošības 
uzlabošanai

Lietuvas ceļu admi-
nistrācijas Finanšu 
administrēšanas no-
daļas vadītājs Remigijs 
Lipkevičs (Remigijus 
Lipkevičius).

kura ietvaros nākamgad kopā 
ar Latviju plānojam rekons-
truēt trīs ceļus robežas zonā. 
Šie posmi ir gan Latvijas, gan 
Lietuvas pusē. 

Citi lielākie darbi šogad ir 
saistīti vairāk ar drošības uzla-
bošanu nevis ceļu rekonstruk-
ciju. Esam ieplānojuši barjeru 
uzstādīšanu, žogu pret meža 
zvēriem, vairākus gājēju tune-
ļus, kā arī 100 posmos ieskrieša-
nās joslu pagarināšanas darbus. 
Plānojam izveidot 12 rotācijas 
apļus uz valsts nozīmes ceļiem 
dažādās Lietuvas vietās.

Uz Viļņas – Kauņas ceļa 
netālu no Viļņas veidojam 
viaduktus, lai būtu iespējams 
nogriezties pa kreisi, nešķēr-
sojot brauktuvi. Būvēsim arī 
jaunu apvedceļu ap Jonavu, 
kas ir valsts vidienē, un divus 
veloceliņus.

Tad jau kolēģa pieminētais 
Paņevežas apvedceļš, uz kura 
veidosim 2+1 joslas, kā arī jau 
pieminētais VIA Baltica. 

Liela satiksme, ātrums, 
daudz smagā transporta, ap-
dzīšana – vairāk nekā 10% 
avāriju notiek tieši uz VIA Bal-
tica. Tāpēc esam ieplānojuši 
posmā aiz Kauņas līdz Polijas 
robežai izveidot 4 joslu ceļu. 

Šajā periodā ar ES naudu 
mums nav paveicies, tādēļ gri-
bam novirzīt to tur, kur tas ir 
visvairāk nepieciešams. 

Lietuvā 
ceļu uzturēšanai 
šoziem izlietoti 
33,8 milj. eiro

Smilts un sāls maisījums šo-
gad bija nepieciešams mazāk – 
61,18 tonnas (pērn 80 tonnas).

Šosezon vidēji dienā (no 
1.nov.-1.apr) uz valsts ceļiem 
strādāja 95 mašīnas. Pērn bija 
92, bet 2014. gadā − 55.  Vis-
noslogotākais ziemas dienes-
tiem tradicionāli bija janvāris 
un februāris. Kopumā Lietuvā 
uz valsts ceļiem ir iespējams 
nodrošināt aptuveni 400 ziemas 
dienesta tehnikas vienības.

Lietuvā ir 21 263 km valsts 
ceļu, no kuriem 14  093 km ir 
asfaltēti, bet 7170 km ar grants 
segumu. 45% no visiem ceļiem 
(9513 km) ziemā tiek tīrīti un 
kaisīti, bet 55% (11 750 km) ti-
kai tīrīti.  

Arī Lietuvā autobraucējiem 
nav viegli saprast, ka no uzturē-
šanas viedokļa dārgāka ir tieši 
silta, nevis auksta ziema. Tem-
peratūras svārstības nozīmē sa-
režģītākus braukšanas apstākļus 
un aktīvāku rīcību slīdāmības 
novēršanai. 

Šopavasar īpaši sarežģīti ir 
ar grants ceļiem. Kopumā martā 
Lietuvā ierobežojumi ir noteikti 
450 km grants ceļu. Pieci posmi 
ir pārplūduši un satiksmei slēgti.

Šogad valsts ceļiem 
pieejamais finan-
sējums no valsts 
budžeta ir 454 mij. 
eiro (2015. gadā 
bija 388,5 milj. eiro). 

Likums paredz, ka 
ceļiem pienākas 
65% akcīzes 
nodokļa.

Valdība šogad nolē-
ma piešķirt papildu 
finansējumu 70 
milj. eiro apjomā 
grants ceļiem. 

Kopā ar Zemkopī-
bas ministriju pērn 
sākām darbu pie 
programmas, kas 
paredz uzlabot 
apstākļus tieši lauk-
saimniekiem.
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Autoceļu posmu grupā 
ar atjaunotu un pastipri-
nātu ceļa segumu izvirzīti:

1. A/c A1 Rīga (Balte-
zers)–Igaunijas robeža (Ai-
naži) posms no Svētciema 
līdz Salacgrīvai (81,27.-
87,10. km). SIA Binders.

2. A/c A2 Rīga–Sigul-
da–Igaunijas robeža (Vec-
laicene) posms no pagrie-
ziena uz Langstiņiem līdz 
Garkalnes pārvadam pār 
dzelzceļu, abas brauktu-
ves (15,40.-25,50. km). SIA 
Binders.

3. A/c A8 Rīga–Jelga-
va–Lietuvas robeža (Meite-
ne) posms no pagrieziena 
uz Poķiem līdz Lietuvas 
robežai (60,00.-76,14. km). 
SIA Lemminkainen.

4. A/c A9 Rīga (Skulte)–
Liepāja posms no Apšup-
es pārvada līdz Annenie-
kiem (39,135.-60,150. km). 
SIA Strabag.

5. A/c A9 Rīga (Skul-
te)–Liepāja posms no 
pagrieziena uz Dižilmāju 
līdz Grobiņai (163,28.-
185,80. km). Piegādātāju 
apvienība ACBR78.

6. A/c A12 Jēkabpils–
Rēzekne–Ludza–Krievijas 
robeža (Terehova) posms no 
Viļāniem līdz Kraupeļiem 
(72,78.-83,00. km). Piegā-
dātāju apvienība ACBL.

7. A/c A12 Jēkabpils–
Rēzekne–Ludza–Krievijas 
robeža (Terehova) posms 
no Kraupeļiem līdz krusto-
jumam ar reģionālo auto-
ceļu P36 Rēzekne–Gulbene 
(83,00.-96,60. km). Piegā-
dātāju apvienība LACB.

Vērtēs Gada 
balvai nominētos 
ceļa posmus

Aprīlī Autoceļu Avīzes Gada 
balvas ekspertu grupa dosies 
dabā novērtēt nominētos atjau-
notos ceļu posmus.

Autoceļu posmu grupā ar 
paplašinātiem ceļa būvdar-
biem izvirzīti:

1. A/c P22 Valka–Rūjie-
na posms no Kārķiem līdz 
krustojumam ar valsts vietējo 
ceļu V179 Naukšēni–Apsītes 
(29,90.-42,38. km). SIA Binders.

 2. A/c P104 Tukums–Auce–
Lietuvas robeža (Vītiņi) posms 
no Zebrenes līdz krustojumam 
ar valsts vietējo ceļu V1128 Dobe-
le–Īle–Auce (45,40.-55,70. km). 
AS Kauno tiltai.

 3. A/c P121 Tukums–Kul-
dīga posms no Zemītes līdz 
Pūcēm (23,13.-33,18. km). 
SIA Saldus ceļinieks.

 
Gada balva tiks piešķirtas 

arī par mūža ieguldījumu auto-
ceļu nozarē, nominācijā „Gada 
perspektīvākais jaunais darba 
vadītājs”, „Gada perspektīvākais 
jaunais projektētājs” un Auto-
braucēju gada balva.

Autoceļu Avīzes Gada bal-
vas eksperti šogad ir bijušais 
SIA 8CBR galvenais inženieris, 
ceļu un tiltu būvinženieris Juris 
Anitens, bijušais LVC projektu 
vadītājs, inženieris mehāniķis 
Uldis Birzleja, Transportbūv-
ju inženieru asociācijas valdes 
loceklis, SIA E. Daniševska 
birojs valdes loceklis, ceļu būv-
inženieris Elmārs Daniševskis, 
Igaunijas ceļu administrācijas 
Rietumu reģiona galvenais spe-
ciālists, ceļu un tiltu būvinže-
nieris Heiti Popps, Lietuvas ceļu 
administrācijas Projektu ievie-
šanas un tehniskās uzraudzības 
daļas vadītājs Eduards Grina-
vecks. Kā pieaicinātais eksperts 
ceļus apsekos arī žurnālists un 
autoceļu eksperts Pauls Timrots.

Līdz ar to turpmāk kā īpaš-
nieka maiņu apliecinošs do-
kuments vairāk nebūs derīgs 
juridiskas personas izsniegts 
pieņemšanas ‒ nodošanas akts, 
kas sastādīts pēc 1.aprīļa. Šīs iz-
maiņas nosaka grozījumi Ceļu 
satiksmes likumā. 

Izmaiņas klientiem sama-
zinās iesniedzamo dokumen-
tu skaitu, ietaupīs laiku un 
izskaudīs iespēju pārreģistrēt 
transportlīdzekli ar viltotiem 
dokumentiem, kā arī precīzi 
tiks noteikts īpašuma tiesību 
maiņas brīdis.  

Lai īpašnieka maiņu re-
ģistrētu e-vidē, vispirms re-
ģistrētajam auto īpašniekam 
(pārdevējam) ir jānoņem trans-
portlīdzeklis no uzskaites atsa-
vināšanai Latvijā. Tādēļ CSDD 

CSDD piedāvā: transportlīdzekļu 
īpašnieku maiņu e-vidē

No 2016. gada 1. aprīļa Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) pie-
dāvā drošu, ērtu un kontrolējamu transportlīdzekļu īpašnieku maiņu 
e-vidē (https://e.csdd.lv), ko varēs izmantot gan juridiskās, gan fiziskās 
personas. 

elektroniskajā vidē piedāvā vēl 
vienu jaunu pakalpojumu: “TL 
noņemšana no uzskaites atsavi-
nāšanai LR”. Šai darbībai seko 
pircēja   izdarīta atzīme reģistrā 
par to, ka viņš vēlas iegādāties 
konkrētu transportlīdzekli. Sa-
vukārt pārdevējs piecu dienu 
laikā apstiprina īpašnieku mai-
ņu. Abas atzīmes arī izdarāmas 
e-pakalpojumos. Reģistrācijas 
procedūra pilnībā tiek pabeigta 
CSDD nodaļā, kad transportlī-
dzekļa ieguvējs saņem reģistrā-
cijas apliecību. 

Īpašuma tiesību maiņa 
un atbildība tiek fiksēta no tā 
brīža, kad pārdevējs reģistrā ir 
apstiprinājis īpašnieka maiņu. 
Tas nozīmē, ka ar šo brīdi:
• pircējs iegūst īpašu-

ma tiesības uz konkrēto 

transportlīdzekli;
• beidzas pārdevēja obligātā 

civiltiesiskā atbildība par 
konkrēto auto, savukārt pir-
cējs, par pamatu ņemot at-
zīmi reģistrā, var iegādāties 
OCTA polisi;

• pircējs atbild par izdarītajiem 
pārkāpumiem ceļu satiksmē.

Transportlīdzekļu īpašnie-
ku maiņu, kā līdz šim, varēs 
reģistrēt arī CSDD nodaļās 
vai izmantojot tirdzniecības 
uzņēmumus. 

LVC stendā jebkurš varēs 
nobalsot par, viņuprāt, labāko 
2015. gadā izbūvēto valsts ceļa 
posmu, kas izvirzīti „Autoceļu 
Avīzes Gada balvai”. Autova-
dītāji par sev tīkamāko pos-
mu varēs balsot internetā līdz 
4.maijam. Autovadītāju balva 

LVC izstādē „Auto 2016” stāstīs 
par kvalitātes pārbaudēm

No 15. līdz 17. aprīlim Ķīpsalā 
notiks lielākā autoindustrijas iz-
stāde Baltijā “Auto 2016”, kurā ar 
savu stendu piedalīsies arī „Latvi-
jas Valsts ceļi” (LVC).

jau otro gadu tiks piešķirta sa-
darbībā ar i-Auto. „Autoceļu 
Avīzes Gada balvas” apbalvo-
šana notiks 11.maijā.

LVC stendā izstādes laikā 
varēs iepazīties ar Autoceļu 
kompetences centra grunts 
penetrācijas radaru jeb t.s. 

„Road Doctor”, kā arī uzzināt 
citus izbūvēto ceļu un materiā-
lu kvalitātes mērījumu veidus. 
Stendā autovadītāji varēs no-
skaidrot šā gada ceļu būvnie-
cības plānus konkrētajos ceļa 
posmos un iegūt citu interesē-
jošo informāciju.  

Tikmēr izstādes „Auto 
2016” veidotāji sola, ka izstādē 
būs skatāma varēs iepazīties ar 
jauno vieglo un apvidus auto-
mobiļu ekspozīciju, tajā skai-
tā pieredzēt vairākas Latvijas 
mēroga pirmizrādes.

Jauno automobiļu tīkotāji 
klātienē varēs novērtēt un arī 
iegādāties ne tikai praktiskus 

automobiļus, kāds, piemē-
ram, nenoliedzami ir “Latvijas 
Gada auto 2016” galvenā titula 
ieguvējs “Hyundai i20”, bet arī 
automašīnas, kas sava iespai-
dīgā veidola vai veiktspējas dēļ 
nevienu neatstās vienaldzīgu.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, 
papildus jaunajiem automobi-
ļiem izstādē “Auto 2016” būs 
eksponēts arī komerctrans-
ports, industriālā tehnika un 
autoservisu aprīkojums, kā 
arī tradicionālais apmeklē-
tāju saldais ēdiens – tūnin-
ga šedevri un konceptuālie 
spēkrati sadaļā “Auto Exoti-
ca”. Vairāk:  www.bt1.lv/auto 
 



VISVISĀDA VISVISĀDĪBA12

Korporatīvās 

sociālās 

atbildības

pārskats 2013

4

CSDD VADĪBAS UZRUNA

Valsts	akciju	sabiedrības	“Ceļu	satiksmes	drošības	direkcija”	(CSDD)	darbība	2013.gadā	bija	balstīta	
uz	 akcionāra	 –	 Satiksmes	 ministrijas	 saskaņotu	 darbības	 stratēģiju	 2011.-2014.gadam.	 2013.gads	
CSDD	saistās	ar	vairāku	jauninājumu	un	tehnoloģiju	ieviešanu,	kas	tieši	uzlabo	un	modernizē	sniegto	
pakalpojumu	kvalitāti,	pieejamību	un	klientu	apkalpošanu,	kā	arī	rūpējoties	par	sabiedrības	interesēm,	
veicina	satiksmes	drošību.	CSDD	2013.gadā	turpināja	īstenot	arī	investīciju	projektus,	kā	arī	nozīmīgu	
uzmanību	pievērsa	darbinieku	profesionālajai	pilnveidei.

Atbalsta	pasākumi	sabiedrībai	ceļu	satiksmes	drošības	jomā	ir	CSDD	izšķiršanās	līdztekus	pamatdar-
bības	uzdevumiem.	Tāpēc	arī	2013.gadā	savu	korporatīvo	sociālo	atbildību	CSDD	apliecināja	lielu	uz-
manību	veltot	 ceļu	 satiksmes	drošības	uzlabošanai	 –	dažādu	vecumu	sabiedrības	grupu	 izglītošanai,	
informēšanai	un	iesaistīšanai	satiksmes	drošības	pasākumos.	Tāpat	2013.gadā,	pievienojoties	un	sek-
mīgi	iesaistoties	Latvijas	uzņēmumu	iniciatīvā	“Godīgs	eiro	ieviesējs”,	CSDD	apliecināja	sevi	kā	godīgu	
komersantu.

Būtiski	uzsvērt,	ka	2013.gads	CSDD	darbībā	un	ceļu	satiksmes	drošības	jomā	bija	nozīmīgs	atskaites	
gads,	 jo	darbību	beidza	 “Ceļu	 satiksmes	drošības	programma	2007.-2013.gadam”.	Tās	mērķis	bija	
panākt,	 lai	 līdz	2013.gadam	bojā	gājušo	skaits	ceļu	satiksmes	negadījumos	salīdzinājumā	ar	2001.
gadu	samazinātos	par	70%.	Veicot	padarītā	analīzi	un	vērtējumu,	konstatēts,	ka	Ceļu	satiksmes	drošības	
programma	2007.-2013.gadam	kopumā	izpildīta.	Proti,	šajos	piecos	gados	potenciāli	izglābtas	1167	
dzīvības	un	par	6988	mazāk	cilvēku	guvuši	savainojumus	un	traumas.

Kopumā	varam	secināt,	ka	CSDD	darbība	2013.gadā	ir	bijusi	veiksmīga	un	tā	ir	veicinājusi	CSDD	stra-
tēģijā	noteikto	mērķu	sasniegšanu.

Savas	darbības	22	gados	CSDD	kļuvusi	 par	 kvalitatīvus	pakalpojumus	 sniedzošu,	 stabilu,	 ar	 augstu	
atbildību	strādājošu	un	sabiedrībā	atzinīgi	novērtētu	uzņēmumu.	Rūpējoties	par	klientiem	un	uzņēmuma	
ilgtspēju,	CSDD	katru	gadu	uzlabo	savu	pakalpojumu	kvalitāti,	rada	jaunus	e-pakalpojumus,	paplašina	
darbību	e-vidē,	samazina	“papīru”	apriti,	izglīto	sabiedrību	par	satiksmes	drošību.	

Šajā	korporatīvās	sociālās	atbildības	pārskatā	CSDD	iepazīstina	ar	savas	darbības	rezultātiem	2013.
gadā.	Īpaša	uzmanība	pārskatā	pievērsta	divām	lietām	–	uzņēmuma	pakalpojumu	kvalitātei	un	ceļu	sa-
tiksmes	drošībai.	Pārskats	sagatavots,	ievērojot	būtiskākos	CSDD	darbības	rezultātus,	kā	arī	GRI	(Global	
Reporting	Initiative)	vadlīniju	pamatnostādņu	ieteikumus.		

Andris Lukstiņš,	CSDD	valdes	priekšsēdētājs	

Rīgā,	31.01.2014.

22 gados CSDD kļuvusi par 
kvalitatīvus pakalpojumus 
sniedzošu, stabilu, ar 
augstu atbildību strādājošu 
un sabiedrībā atzinīgi 
novērtētu uzņēmumu

Izdevējs: va/s Latvijas Valsts ceļi sadarbībā ar 
biedrību Latvijas ceļu būvētājs, Transportbūvju 
inženieru asociāciju, VAS Latvijas autoceļu 
uzturētājs un VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija.

Redakcijas adrese: 
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Tālrunis: 67028140, 
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F64, Renārs Koris, 
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Kā 3 draugi Ceļgrauzi pieveica
Komikss “Kā trīs draugi Ceļgrauzi pieveica” stāsta par to, kā satiekas Pele, Valcis jau-

nākais un Urbis un liek galvas kopā, lai tiktu galā ar neganto ceļu postītāju Ceļgrauzi. 

Komiksa teksts: Ingus Josts; 
māksliniece: Maija Līduma

Turpinājums nākamajā numurā...

Autoceļu Avīze tiek izplatīta CSDD nodaļās, Lukoil, Astarte Nafta, Virši-A degvielas uzpildes stacijās un Elvi veikalos.
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Pārnācis 
mājās, 
Pēteris 
kopā ar 
tēvu un 
vectēvu 
spriež par 
jaunās 
Maģistrā-
les būv-
niecību. 

Pēterim jau kopš bērnības patīk pētīt, kā viņš pats smejas, “izejvielu ģeogrāfiju”.

Vēl viņš 
iztēlo-
jas tālo 
Venecuēlu 
– no tur 
iegūtās 
naftas 
ražo īpaši 
kvalitatīvu 
bitumenu.

Valči spriež, ka jālieto Zviedrijā 
iegūtās granīta šķembas.

O, ČAU! 
JŪS JAU 
MĀJĀS?

SKAIDRS, KA TIK NOSLOGOTAM 
CEĻAM VAJADZĒS ĪPAŠI 
IZTURĪGUS MATERIĀLUS.

LATVIJAS DOLOMĪTI 
UN SMILŠAKMEŅI 
AUGSTAS INTEN-
SITĀTES CEĻIEM IR 

PAR MĪKSTU, TĀPĒC 
ŠĶEMBAS PAMA-
TAM JĀMEKLĒ, 

PIEMĒRAM, SKAN-
DINĀVIJĀ.

-

Latvija

Āfrika

Norvēģija

Zviedrija

Somija

ATLANTIJAS 
OKEĀNS

KLUSAIS
OKEĀNS 9091 km

Eirāzija

Dienvidamerika

Ziem
eļam

erik
a

Venecuela
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Tas nozīmē, 
ka ne tikai 
pašai Ma-
ģistrālei, bet 
arī visam ap 
to ir jābūt 
rūpīgi aprē-
ķinātam un 
kārtīgi izbū-
vētam.

Lai kat-
ra liekā 
pavasara 
sniega 
kušanas 
vai rudens 
lietu lāsīte 
tiktu no-
vadīta un 
nepostītu 
ceļu.

Tad Valču 
vīriem izraisās 
spraiga 
diskusija par 
to, kā labāk 
tikt galā tur, 
kur ceļam 
jāšķērso vieta 
ar šaubīgu 
grunti.

TĀDĀS ĪPAŠI JĀUZMA-
NĀS NO CEĻGRAUŽA 
ŪDEŅAINAJĀM NE-

GANTĪBĀM.

DRENĒJOŠĀ
KĀRTA

LIETUS ŪDENS 
KOLEKTORA 

KONTROLAKA
UZTVĒRĒJGRĀVIS

NOMALE

BRAUKTUVE

APMALES TEKNE AR 
UZTVĒRĒJU

APMALE
OVĀLTEKNE

Pēteris atceras, kā 
vectēvs savulaik 
teica:

PIRMĀ LIETA, KAS 
JĀIEMĀCĀS LABAM 

CEĻINIEKAM, IR KĀRTĪGI 
NOLAIST ŪDENI!

Ā! 
SKAIDRS!

Eirāzija

Komiksa sākums iepriekšējos Autoceļu Avīzes numuros.”

ISSN 1691-1210

Atnāk blondīne uz autosalonu, nopērk jaunu 
Porsche, taču pēc nedēļas atgriežas un saka:
– Kad braucu viena, viss ir normāli. Kad braucu ar 
kādu kopā, salonā smird.
Meistars izpēta salonu, paceļ kapotu, taču neko 
neatrod:
– It kā viss normāli... Varbūt pabraukšu ar jums.
Abi dodas ceļā. Blondīne brauc uz 200 km/h. Pār-
brauc krustojumus pie sarkanās gaismas, brauc pa 
trotuāru, visus apdzen, pēc tam apstājas un saka:
– Nu, jūtiet?
– Es nejūtu, es tajā sēžu!

* * *
Autoziņas: jaunais IŽ-kabriolets spēcīgi iedragājis 
Vācijas autoražošanas industriju. BMW koncerna 
vadītājs nomira no smiekliem.

* * *

Lielā pilsētā, pārkāpjot visus noteikumus, pāri 
vairāku joslu ceļam nesas večiņa. Bremžu čīksto-
ņa, večiņa – zem Mercedes riteņiem. Tajā ietriecas 
Range Rover, aiz tā Porsche, aiz tā Cadillac, aiz tā 
Ferrari, aiz tā Bentley... Izkāpj no Bentley vīrietis, 
skatās uz visu un domīgi saka:

– Jā, skaisti večiņa aizgāja...

* * *
Brauc mašīnā divas sievietes. Pārplīst riepa. Pieiet 
abas pie riepas:
– Nu, redzi, visu gaisu izlaida.
– Nē, redz kur augšā vēl palika.

* * *
Brauc vīrietis pa vientuļu ceļu, redz – stāv meitene 
ar kanniņu rokās, stopē. Vīrietis apstājas un jautā:
– Kas ir?
– Aizvedīsiet līdz pilsētai?
– Kas kanniņā? Vīns? Spirts?
– Nē. Benzīns.
– Priekš kam?
– Zinu es jūs – kā līdz pirmajam mežam tiekat, tā 
uzreiz benzīns beidzas...


