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Šogad dubulto 
virsmu uzklās uz 
60 km grants ceļu

Jūnijs 2017
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VAS “Latvijas Valsts ceļi” uzdevusi 
būvniekiem par saviem līdzekļiem 
salabot objektos konstatētos de-
fektus.

Satiksmes ministrs 
Uldis Augulis ap-
seko būvdarbus uz 
Ventspils šosejas.

Vecākais luksofors, kas 
līdz šim darbojies valsts 
autoceļu tīklā, dodas 
uz Ceļu muzeju.

LVC Autoceļu kompetences 
centra Ceļu laboratorija sa-
ņēmusi akreditāciju pārbaužu 
veikšanai turpmākajiem di-
viem gadiem.

Sadalītas Gada balvas ceļu 
būvniecībā.



Īsumā2
Īsumā

Skaitļi un fakti

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

Rugāji

Baltinava

Rucava

Vaiņode

Alsunga

Jaunpils

Zelmeņi

Engure

Mērsrags

RojaDundaga

Mālpils

Skrīveri

Pilsrundāle

Carnikava

Burtnieki

Naukšēni

Priekuļi

Mūrmuiža

Loja

Ropaži

Vecumnieki

Nereta

Satiķi

Ērgļi

Vecpiebalga

Jaunpiebalga

Sala

Barkava

Degumnieki

Aglona

Riebiņi

Vecvārkava

*A15

*A4

*A14

*A
8

*A13

*A9

*A5

*A7

*A2

*A1
1

*A3

*A10

*A1

*A12

*A6

Daugavpils

IlūksteSubate

Dagda

Krāslava

PreiļiLīvāni

Jēkabpils

Aknīste

Viesīte

Jelgava

Bauska

Dobele

Auce
Viļāni

Kalnciems

Jaunjelgava Aizkraukle

Zilupe

Kārsava

Ludza
Brocēni

Jūrmala
Pāvilosta

Aizpute

Priekule

Ikšķile Ogre
Lielvārde

Lubāna
Cesvaine

Madona

Varakļāni

Rīga

Kandava
TukumsKuldīga

Skrunda

Sigulda

Saulkrasti

Vangaži

Salaspils
Olaine

Viļaka
BalviGulbene

Ventspils
Cēsis

Līgatne

Ape

Alūksne

Piltene

Valdemārpils

Talsi

Stende

Sabile

Valka
Seda

Strenči

Smiltene

Aloja

StaiceleAinaži

Salacgrīva

Limbaži

Rūjiena
Mazsalaca

Valmiera

Būvdarbi valsts ceļu tīklā
2017. gadā

0 4020

1:1,200,000M

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI

ES līdzfinansētie objekti: Valsts budžeta finansētie objekti:
autoceļu objektiKF līdzfinansējums

ERAF līdzfinansējums
tiltu objekti+tiltu objekti (KF līdzfinansējums)+
satiksmes drošības paaugstināšana+

dubultā virsmas apstrāde

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

Rugāji

Baltinava

Rucava

Vaiņode

Alsunga

Jaunpils

Zelmeņi

Engure

Mērsrags

RojaDundaga

Mālpils

Skrīveri

Pilsrundāle

Carnikava

Burtnieki

Naukšēni

Priekuļi

Mūrmuiža

Loja

Ropaži

Vecumnieki

Nereta

Satiķi

Ērgļi

Vecpiebalga

Jaunpiebalga

Sala

Barkava

Degumnieki

Aglona

Riebiņi

Vecvārkava

*A15

*A4

*A14

*A
8

*A13

*A9

*A5

*A7

*A2

*A1
1

*A3

*A10

*A1

*A12

*A6

Daugavpils

IlūksteSubate

Dagda

Krāslava

PreiļiLīvāni

Jēkabpils

Aknīste

Viesīte

Jelgava

Bauska

Dobele

Auce
Viļāni

Kalnciems

Jaunjelgava Aizkraukle

Zilupe

Kārsava

Ludza
Brocēni

Jūrmala
Pāvilosta

Aizpute

Priekule

Ikšķile Ogre
Lielvārde

Lubāna
Cesvaine

Madona

Varakļāni

Rīga

Kandava
TukumsKuldīga

Skrunda

Sigulda

Saulkrasti

Vangaži

Salaspils
Olaine

Viļaka
BalviGulbene

Ventspils
Cēsis

Līgatne

Ape

Alūksne

Piltene

Valdemārpils

Talsi

Stende

Sabile

Valka
Seda

Strenči

Smiltene

Aloja

StaiceleAinaži

Salacgrīva

Limbaži

Rūjiena
Mazsalaca

Valmiera

Būvdarbi valsts ceļu tīklā
2017. gadā

0 4020

1:1,200,000M

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI

ES līdzfinansētie objekti: Valsts budžeta finansētie objekti:
autoceļu objektiKF līdzfinansējums

ERAF līdzfinansējums
tiltu objekti+tiltu objekti (KF līdzfinansējums)+
satiksmes drošības paaugstināšana+

dubultā virsmas apstrāde

Uz atsevišķiem auto-
ceļiem atļauto ātrumu 
palielina līdz 100 km/h

Uz vairākiem valsts galve-
najiem autoceļiem atļautais 
braukšanas ātrums ir pa-
lielināts līdz 100 km/h. Ar 
palielinātu atļauto ātrumu 
šovasar varēs braukt: 
• uz Tallinas šosejas (A1) 
Saulkrastu apvedceļa posmā 
(22,1.-26,0. km un 27,2.-
44,4. km), kā arī posmā no 
Jelgavkrastiem līdz Svēt-
ciemam (55,5.-71,3. km un 
74,7.-81,2. km);
• uz Vidzemes šosejas (A2) 
posmā no Rīgas apvedceļa 
līdz atjaunotā seguma bei-
gām (14,3.-25,5. km);
• uz Daugavpils šosejas (A6) 
posmā no Salaspils līdz Ik-
šķilei (20,86.-28,20. km) un 
posmā no Nīcgales līdz Dau-
gavpils apvedceļam (202,2.-
212,2. km);
• uz Jelgavas šosejas posmā 
no Rīgas robežas līdz satik-
smes pārvadam uz Jelgavas 
apvedceļa (8,0.-39,8. km), iz-
ņemot posmus, kur ir spēkā 
ātruma ierobežojumi;
• atsevišķos posmos uz auto-
ceļa Jēkabpils–Rēzekne–Lu-
dza–Krievijas robeža (Tere-
hova) (A12).

Jaunajām automašīnām 
tehnisko apskati varēs 
veikt ik pēc diviem 
gadiem
Jaunajām automašīnām līdz 
četru gadu vecumam teh-
nisko apskati varēs veikt ik 
pēc diviem gadiem, paredz 
grozījumi Ceļu satiksmes 
likumā, ko maija beigās ap-
stiprinājusi Saeima.
Grozījumi sagatavoti pēc vai-
rāk nekā 10  000 iedzīvotāju 
kolektīvā iesnieguma par 
transportlīdzekļu tehniskās 
apskates veikšanu reizi divos 
gados.
Grozījumi paredz, ka Latvijā 
un ārvalstīs iepriekš nereģis-
trētam vieglajam automo-
bilim un piekabei ar pilnu 
masu līdz 3500 kg pirmrei-
zējo valsts tehnisko apskati 
veic ne vēlāk kā divus gadus 
pēc reģistrācijas Latvijā. Otrā 
tehniskā apskate būs jāveic 
ne vēlāk kā divus gadus pēc 
pirmreizējās apskates. Savu-
kārt, sasniedzot četru gadu 
vecumu, turpmākās tehnis-
kās apskates šādām automa-
šīnām būs jāveic katru gadu.
Līdz šim likums noteica, ka 
iepriekš nereģistrētai auto-
mašīnai pirmreizējo valsts 
tehnisko apskati veic ne vē-
lāk kā divus gadus pēc tam, 
kad attiecīgais transportlī-
dzeklis pirmoreiz reģistrēts 
Latvijā. Turpmākās tehnis-
kās apskates automašīnām 
bija jāveic katru gadu.

Latvijā realizētās deg-
vielas apjoms pirmajā 
ceturksnī pieaudzis par 
6,44%
Šā gada pirmajā ceturksnī 
kopumā Latvijā realizē-
tas 297 178 tonnas naftas 
produktu (degvielas), kas 
ir par 17 992 tonnām jeb 
6,44% vairāk nekā 2016.gada 

Esam bedrē, esam bedrē...
Nav forši. Nelabi, kā saka, 

metas. Man ir jāvar uzturēt labā 
stāvoklī 30 metri  ceļa (tev arī), 
tam tur vācietim, kas pieticīgi ie-
kārtojies tabulas pēdējā ailē, tikai 
trīs. Vispār jau – kādi man 30, ja 
aprēķinu izejas dati  ir „per capita” 
– uz jebkuru iedzīvotāju, bērnus, 
pensionārus un bezdarbniekus 
ieskaitot... Sanāks man kādi 100 
metri šo bedru.

Ja vācietim pietiek ar pro-
centu vai diviem no koppro-
dukta, man būtu jāatdod 26 vai 
pat 52. Un arī tas tad, ja mēs 
startētu no viena ceļu kvalitātes 
līmeņa. Bet tā jau nav. Viņš ti-
kai kops, man vispirms kapitāli 
jārestaurē 20 gados sabrukušais. 
Kas tad mums  atliks pensijām, 
veselībai, izglītībai, dziesmu 
svētkiem?

Ar Eiropas fondu palīdzību 
(kamēr tāda vēl ir) mēs varam 
(un to darām) palēnām uzlabot 
galvenos ceļus, pielāpīt un no 
galīgas sabrukšanas pasargāt re-
ģionālos. Bet grants...

Kurš beidzot runās skaidru 
valodu? Kurš pateiks - ceļu par 
daudz... daļu vajadzēs slēgt... 
Tādi nejauki, atbaidoši formu-
lējumi. Sevišķi pirms pašvaldī-
bu (vai citām lielākām, nemaz 
ne tik tālām) vēlēšanām. Kurš 
deputāta kandidāts kāps tribīnē 
un teiks – Pēter, tavu ceļu vairs 
nelabosim?

Bet nāksies. Jo šo mīļo ce-
liņu mums patiešām ir vairāk 
nekā spējam uzturēt. Nekā spēj 
uzturēt paši to lietotāji. Paši!!! 
Nav, Pēter,  ne godīgi, ne reāli 
prasīt, lai tavas takas remontu 
pilnībā apmaksātu rīdzinieki, 
kuri paši kratās pa desmitiem 
gadus nelabotām ielām un pie-
cieš e-talonu sadārdzinājumus. 
Vai gaidīt palīdzību no Eiropas, 
kurai pašai problēmu pietiek.

Bet cik to “pašu” mums ir? 
LVC ik gadus veic arī savā pār-
raudzībā esošo vietējo (ne visu, 

izlases kārtībā) ceļu kustības 
uzskaiti. Tad, lūk – pērn un aiz-
pērn no vairāk nekā 600 “V” ce-
ļiem tikai aptuveni 50 bija tādu, 
pa kuriem diennaktī aizbrauc 
vairāk par 1000 auto. Toties 
puse no visiem skaitītājiem ap-
stājās zem atzīmes 300, kuru pat 
tik bagātas valstis kā ASV atzīst 
par nopietniem ieguldījumiem 
(asfaltēšanai) nerentablu.

Slēgt ceļu...  Skarbi. Bet 
slēgt jau neko tā ar joni nemaz 
nevajag. Pirmkārt vajadzīga 
izpēte, lēmums un publisks pa-
ziņojums – šajā ceļā tuvākajos 
(5, 10, 20?) gados ieguldīt neko 
nevarēsim. Valstij piederoša-
jos to izdarīt, šķiet, vienkāršāk. 
Pašvaldībām šādus lēmumus 
pieņemt būs grūtāk – daudz 
ciešāku lēmēju un lietotāju per-
sonīgu kontaktu dēļ. Lai gan va-
rianti varētu būt dažādi. Iespē-
jams, ka kādam ir problēmas, 
kas aktuālākas par ceļu. Labs 
elektrības pievads, piemēram. 
Iespējams, ka kāda niecīgās un 
retās pārvietošanās vajadzības 
pašvaldība var apmierināt nevis 
tādu ceļu būvējot, pa kuru viņa 
žēlīgais vāģis var izbraukt, bet 
pēc iepriekš saskaņota grafika 
aizsūtot šim pakaļ pagasta dži-
pu. Lētāk iznāktu...

Tādēļ šībrīža prioritāte ir 
situācijas noskaidrošana un risi-
nājumu ieteikums. Tādu uzdots 
gatavot Satiksmes ministrijai. 
Līdz rudenim būšot. Bet – vai 
riņķošana tiešām beigsies? Tā 
skeptiski jautāju, jo atkal jāsa-
ka – jau pirms četriem gadiem 
rakstīju...

Skumjo tabuliņu toreiz pa-
rādīju pat valsts prezidentam 
Andrim Bērziņam. Un saņēmu 
šādu atbildi: „Demokrātiskā 
pārvaldes sistēmā nepietiek ar 
to, ka uz sarežģītu jautājumu 
spēj atbildēt tu vai es. Lēmu-
mam jābūt kolektīvam, tādēļ tā 
tapšanas process ir sarežģīts. Ne 

ceļu būvētāji, ne pašvaldības, ne 
zemnieki, ne mežinieki – ne-
viens nevarēs izvairīties no līdz-
dalības un līdzatbildības problē-
mas risināšanā. Neviens nevarēs 
tikai prasīt,  ja gribam esošo ceļu 
tīklu saglabāt un uzlabot. 

Pirmkārt, protams, uz šiem 
jautājumiem  nekavējoties jā-
spēj atbildēt divu nozaru vadī-
tājiem.  Satiksmes ministram, 
konkrēti un detalizēti iezīmējot 
valsts ceļu tīkla perspektīvas tāda 
vai citāda finansējuma apstākļos. 
Tad finansu ministram un minis-
tru kabinetam kopumā jāizvēlas 
optimālais variants, tas jāpublis-
ko, jāskaidro un jārealizē.”

Gadu vēlāk runāja ministrs 
Anrijs Matīss: „Satiksmes mi-
nistrija ir izstrādājusi (arī  Valsts 
ceļu mājas lapā publicējusi) 
nākamās septiņgades detali-
zētu programmu, kurā precīzi 
redzams, kuru ceļu spēsim vai 
nespēsim uzturēt tāda vai citāda 
finansējuma apstākļos. Tas vairs 
nav bezpersoniski. Tie nav abs-
trakti procenti.  Tas ir konkrēti. 
Tas ir grafiks, kurā redzams, ka, 
absolūtai taupībai turpinoties, 
konkrētam pilsonim nepie-
ciešamais konkrētais ceļš vēl 
septiņus gadus nesaņems ne 
santīmu, ne centu. Un sabruks 
pavisam.  Skaidrs, ka no budže-
ta tā vienkārši „vairāk paņemt” 
nav iespējams. Bet neko nedarīt 
arī nedrīkst.”

Ministra teikto valdība to-
reiz “pieņēma zināšanai”.

2017. gads. Cits ministrs. 
Bet joprojām gaidām - kur pub-
liskojums, kur skaidrojums? Par 
realizāciju nemaz nerunājot. 
“Esam bedrē, esam bedrē, re-
dzēs, kas mūs ārā vilks...” Sāk jau 
apnikt šī dziesmiņa. Kurš bei-
dzot pateiks skaidri – neviens 
nevilks? Jādomā vien pašam, 
kā izrāpties. Vai jāsēž tur dibenā 
un jāklusē. Jāpielāgojas reālajai 
situācijai.  

Atis Jansons 
Latvijas Avīze

Bedrē, protams, esam. 
Tūkstošiem kilometru garumā 
laika zoba un riteņu grauztās 
bedrēs un peļķēs. Par to vien 
ceļu sakarā tiek runāts. Bet ne 
jau tās bedres pašas par sevi ir 
sliktākais. Draņķīgākais ir tas, 
ka spriedelēts un, piedodiet, 
muldēts tiek pa riņķi. Un bū-
tiskais “diplomātiski”, “politiski” 
noklusēts.

Jau pirms četriem gadiem, 
kad sāku par šo tematu rakstīt, 
no internetā pieejamiem da-
tiem uzbūvēju tabuliņu, kura 
liecina, ka OBJEKTĪVI visu 
Latvijas (no PSRS mantoto) 
ceļu stāvokli uzlabot neatkarīgai 
valstiņai nemaz nav iespējams.

“Ja mēram ceļu daudzumu 
nevis „uz platību”, bet gan iedzī-
votāju skaitu (kvadrātkilometri  
jau naudu ceļu uzturēšanai ne-
dod), Igaunija un Latvija ierin-
dojās godpilnajās 5. un 7. vietā 
pasaulē. Par mums bagātākas 
(?) ir tikai Kanāda, Austrālija 
un Islande, kurās iedzīvotāju 
blīvums ļoti mazs. Reitinga uz-
varētāja Pitkarnu sala neskaitās 
(tai – kaut kur tur Klusajā oke-
ānā, kur Fidži, – ir tikai 6,5 km 
ceļu un 50 iedzīvotāji). 

Esam līderi. Priekšā Lietu-
vai, Amerikai. Forši? 

pirmajā ceturksnī, liecina 
Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) apkopotie akcīzes pre-
ču aprites rādītāji.
Par 6% pirmajā ceturksnī ir 
palielinājies mazumtirdz-
niecībā realizētās degvielas 
apjoms.
Par 6,28% palielinājusies 
realizācija lietotājiem vai-
rumtirdzniecībā, bet iezīmē-
tās jeb marķētās degvielas 
realizācija tās lietotājiem 
augusi par 13,7%. Savam pa-
tēriņam un citiem mērķiem 
izmantotās degvielas apjoms 
audzis par 11,97%.
Vislielākais realizētais ap-
joms pirmajā ceturksnī ir 
dīzeļdegvielai - 211 178 ton-
nas, tai seko biobenzīns - 37 
813 tonnas un autogāze - 12 
313 tonnas.
Vērtējumā pa produktu 
kategorijām palielinājies 
realizācijas apjoms dīzeļ-
degvielai - par 9,06%, dīzeļ-
degvielai lauksaimniekiem 
- par 22,81%, petrolejai - par 
10,02% un kurināmajai gāzei 
- par 2,86%, bet realizācijas 
apjoms samazinājies benzī-
nam - par 13,85%, autogāzei 
- par 4,92%, biobenzīnam 
- par 4,03% un degvieleļļai - 
par 59,26%.
Šā gada pirmajā ceturksnī ma-
zumtirdzniecībā kopumā rea-
lizētas 207 235 tonnas degvie-
las, kas ir par 11 730 tonnām 
jeb 6% vairāk nekā 2016.gada 
pirmajā ceturksnī.
Mazumtirdzniecībā realizētās 
dīzeļdegvielas apjoms pirmajā 
ceturksnī ir palielinājies par 14 
115 tonnām jeb 10,35%, reali-
zētā benzīna apjoms sama-
zinājies par 705 tonnām jeb 
15,9%, bet realizētā bioben-
zīna apjoms samazinājies par 
1595 tonnām jeb 4,06%.
Kā ziņots, 2016.gadā kopu-
mā Latvijā realizēti 1,295 
miljoni tonnu naftas pro-
duktu (degvielas), kas ir par 
37 965 tonnām jeb 3,02% 
vairāk nekā 2015.gadā. 
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LVC uzdod būvniekiem 
labot  atsevišķos 
posmos atklātos defektus 

Kādās būvniecības pro-
cesa stadijās tiek veiktas kva-
litātes pārbaudes?

LVC Ceļu laboratorijas 
speciālisti veic gan regulāras 
kvalitātes pārbaudes būvnie-
cības objektos valsts autoceļu 
tīklā, gan arī ārkārtas pār-
baudes ‒ tas nozīmē, ka mēs 
varam ierasties objektā jeb-
kurā brīdī, būvniekus par to 
iepriekš nebrīdinot. Savukārt 
vēl pirms būvdarbi tiek uzsāk-
ti, materiāli pārbaudēm tiek 
paņemti asfalta rūpnīcās, kar-
jeros un krautnēs. Uz ceļu pos-
miem, kur tiek veikts remonts, 
mēs pārbaudām šķembas, bi-
tumenu un citus izejmateriā-
lus, no kuriem top ceļi. 

Kas notiek, ja tiek kon-
statētas neatbilstības būvdar-
bos valsts autoceļu tīklā?

Gadījumos, kad pārbaužu 
rezultāti uzrāda neatbilstību 
specifikāciju kvalitātes pra-
sībām, būvniekiem šie de-
fekti ir jālabo par saviem lī-
dzekļiem. Tāpat būvniekiem 
var tikt piemēroti naudas 
sodi vai garantijas termiņa 
pagarinājums.

Kādas ir biežākās neat-
bilstības, ko Ceļu laboratori-
jas speciālisti konstatē?

Biežākās neatbilstības ir 
minerālā materiāla granulo-
metrijā, kā arī konstruktīvo 
kārtu sablīvējumā, kas rodas 
nevienmērīga grunts sastā-
va, mitruma un blīvēšanas 
procesa rezultātā. Savukārt 

asfaltbetonam transportēša-
nas un ieklāšanas laikā var 
rasties temperatūras atšķirī-
bas, kas arī atstāj ietekmi uz 
sablīvējumu un kalpotspēju.

Vai pastāv iespēja viltot 
pārbaužu rezultātus?

Nē, mūsu laboratorija 
nodrošina pilnīgu pārbaužu 
konfidencialitāti, kas izslēdz 
negodprātīgu rīcību. Visi ma-
teriālu paraugi tiek īpaši mar-
ķēti, un, tos testējot, laborato-
rijas darbinieki nav informēti, 
no kādiem objektiem paraugs 
nācis. Kad mērījumi parau-
gam veikti, testēšanas pārskats 
tiek nodots pasūtītājam. Tādā 
veidā tiek garantēti pilnībā ob-
jektīvi rezultāti. 

Ceļu laboratorija patlaban 
piedāvā 69  akreditētas  testē-
šanas metodes. Latvijas Na-
cionālais akreditācijas birojs 
pēc gadskārtējās uzraudzības 
vizītes mums saglabājis akre-
ditāciju, un tā būs spēkā līdz 
2019. gada maijam. Akredi-
tācija attiecas uz ceļa būvma-
teriālu – bitumena, bitumena 
emulsiju, minerālmateriālu un 
bituminēto maisījumu - pa-
raugu ņemšanu, to mehānis-
ko, fizikālo un fizikāli ķīmisko 
testēšanu. 

Kas notiek ar pārbaužu 
rezultātiem?

Ceļu laboratorija iegūtos 
rezultātus nosūta konkrēto 
objektu būvuzraugiem, kas 
tos salīdzina ar prasībām un 
veic izpildītā darba kvalitātes 

Pirms pieciem gadiem uz LVC 
laboratorijas bāzes tika izveidots 
Autoceļu kompetences centrs, kas 
sniedz starptautiski atzītus slēdzie-
nus par autoceļu tehnisko stāvokli 
un būvdarbu kvalitāti. Par to, kā LVC 
Autoceļu Kompetences centra Ceļu 
laboratorija strādā, Autoceļu Avīzei 
stāsta LVC Autoceļu kompetences 
centra direktors Vladimirs Akimovs.

novērtējumu. LVC gadījumā, 
ja pārbaudes rezultāts neatbilst 
projekta prasībām, neatbilsto-
ši veiktais darbs būvniekiem ir 
jālabo par saviem līdzekļiem. 
Ja ir konstatēti neatbilstoši 
būvizstrādājumi, LVC aizliedz 
tos izmantot būvdarbos. Ja 
neatbilstības tiek konstatētas 
darba veikšanas procesā – tiek 
pieprasīts tās novērst. 

Vai bez LVC pasūtītajiem 
projektiem Ceļu laboratoriju 
izmanto arī citi pasūtītāji?

Jā, mūsu pakalpojumus 
izmanto arī pašvaldības un 
privātie uzņēmēji, kuri savos 
būvniecības objektos vēlas 
veikt kvalitātes pārbaudes. 
Laboratorijas pakalpojumus 
izmanto, lai veiktu ceļa būvē 
izmantoto materiālu testus. 
Tomēr biežāk Ceļu laboratori-
jas klienti ir būvuzņēmēji. Gan 
būvdarbu laikā, gan būvniecī-
bai noslēdzoties, tiek veikta 
kompleksā kvalitātes pārbau-
de, un tikai tad, ja visas pra-
sības ir izpildītas, ceļa posms 
tiek pieņemts ekspluatācijā.

 Kāds ir Ceļu laboratori-
jas darba apjoms?  

2016. gadā  Ceļu labora-
torijā  veiktas 16  309 pārbau-
des viskozajiem un šķidra-
jiem bitumeniem, bitumena 
emulsijas paraugiem, karstā 
asfaltbetona maisījumiem, 
minerālmateriālu un izurbtā 
asfaltbetona 3796 paraugiem, 
kā arī 6775 mērījumi autoceļu 
tīklā.

Apmēram 5% pārbaužu 
tiek konstatētas neatbilstības 
specifikāciju prasībām. Šo-
sezon konstatēti jau vairāki 
defekti.

LVC speciālisti defektus 
ir konstatējuši remontdarbos 
uz Valmieras šosejas (autoceļa 
Inčukalns–Valmiera–Igauni-
jas robeža (Valka) (A3)) pos-
mā no Rubenes līdz Mellupes 
tiltam. LVC Ceļu laboratorijas 
mērījumi un būvuzraudzības 
veiktās pārbaudes liecina, ka 
atsevišķos posmos uzklātā 
asfalta virskārta nav līdze-
na. Šajā objektā būvnieks ir 
SIA Binders, apakšuzņēmējs 
- SIA  Lemminkainen Latvija. 
Būvnieki  par saviem līdzek-
ļiem pārbūvē seguma virskār-
tu autoceļa posmos pie Val-
miermuižas gājēju pārejas un 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) kvalitātes kontrolē 
kompromisus nepieļauj – būvdarbu vai garantijas 
laikā konstatējot brāķi, būvniekiem tas jālabo par 
saviem līdzekļiem, atbilstoši prasībām. 

aiz Valmieras pie pagrieziena 
uz Valku.

 Būvnieki labo defektus arī 
uz autoceļa Ventspils (Leči)–
Grobiņa (P111), kur vienā 
posmā pārbaudes mērījumi 
uzrādīja neatbilstību izurbto 
paraugu sliežu testā – asfalts 
bija pārāk nenoturīgs pret 
paliekošām deformācijām, 
kas nozīmē, ka var parādīties 
rises. Šajā objekta ģenerāluz-
ņēmējs ir SIA Strabag, apakš-
uzņēmējs – SIA Via.    Posmā 
ar konstatēto neatbilstību būv-
niekiem par saviem līdzekļiem 
būs jāklāj jauns asfalts. LVC 
eksperti pārbaudīs asfaltbeto-
na virskārtas izturību pret pa-
liekošajām deformācijām arī 
pārbūvētai asfalta segai.

Defekti konstatē-
ti arī uz  šosejas Bauska 

–Aizkraukle  (P87).   Veicot 
izpildīto darbu kvalitātes 
kontroli, divos  posmos aiz 
apdzīvotās vietas Vecsaule 
(8,38.-17,48. km) kopumā 1,6 
km garumā, kā arī divos auto-
busa pieturvietu paplašināju-
mos tika konstatēts neatbils-
tošs asfaltbetona sablīvējumus. 
Arī  LVC Ceļu laboratorijas mē-
rījumi un būvuzraudzības veik-
tās pārbaudes liecina, ka uzklātā 
asfalta virskārta  ceļa  labajā 
pusē  nav līdzena. Kvalitātes 
kritērijiem neatbilstošajos ceļa 
posmos  jāveic asfalta virs-
kārtas frēzēšana, pēc kuras 
jāuzklāj asfalta virskārta, un 
salabotajiem ceļa posmiem 
jāuzklāj horizontālais marķē-
jums. Šajā objektā būvnieks 
ir SIA  Igate, un labojumi tiek 
veikti par saviem līdzekļiem.

Ņemot vērā, ka ceļš satiks-
mei tiks slēgts tehnoloģisko 
pārkāpumu dēļ, būvuzņē-
mējam būs jākompensē visi 
izdevumu, kas radīsies slēgtā 
autoceļa posma dēļ, t.sk. par 

Būvnieku pārkāpumu 
dēļ uz laiku būs jāslēdz 
autoceļa posms no 
Tīnūžiem līdz Ogrei 

Valsts reģionālā autoceļa Ulbroka 
- Ogre (P5) posmu no Tīnūžiem līdz 
Ogrei uz laiku būs jāslēdz satiksmei, 
jo būvnieki – AS “Ceļu pārvalde”, 
veicot būvdarbus, nav ievērojuši 
tehnoloģiju specifikācijas prasības. 

apvedceļu uzturēšanu un sa-
biedriskā transporta pārvadā-
tāju papildus izdevumiem.

Izvērtējot būvuzraudzības 
un projekta autora sniegto in-
formāciju par purva izstrādes 

darbiem minētajā posmā, kā 
arī būvdarbu laikā, apseko-
jot objektu, ir konstatēts, ka 
būvdarbi veikti, neievērojot 
būvprojekta specifikācijās no-
rādīto darba izpildes tehnolo-
ģiju. Tādejādi ir radīta bīstama 
situācija satiksmei. 

Atbilstoši būvdarbu speci-
fikācijas prasībām, būvniekam 
purva grunts izstrāde un aiz-
bēršana bija jāorganizē vienā 
paņēmienā – izstrādātās kūd-
ras grunts vietā iepildot kva-
litatīvu smilts materiālu. Die-
nas beigās būvbedre nedrīkst 
palikt neaizbērta. Būvnieks 
šīs specifikācijas prasības nav 

ievērojis, un izstrādātās būv-
bedres purva zonā vēl jopro-
jām nav aizbērtas. 

Lai neapdraudētu satik-
smes dalībnieku drošību, VAS 
Latvijas Valsts ceļi (LVC) kā 
pasūtītājs spiesta slēgt pārbū-
ves posmu uz purva izstrādes 
laiku. Būvniekiem ir jāie-
sniedz darba programma un 
tehnoloģija “purva atkūdroša-
nas un aizbēršanas pēc nederī-
gās grunts izstrādes” darbam, 
paredzot maksimāli iespējamo 
īsāko termiņu satiksmes slēg-
šanai, lai nepamatoti neiero-
bežotu satiksmes dalībnieku 
kustību.
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Šogad sniega tīrītāji uz 
valsts ceļiem strādāja pat mai-
jā. Vai uzturētāji ko tādu ir 
pieredzējuši?

Ziema no iepriekšējām 
atšķīrās ar to, ka bija ļoti gara 
– sākās agri un beidzās faktiski 
maijā. Manā atmiņā nav līdzīga 
gadījuma, kad sniegu tīra maijā. 
Šopavasar maijā to darīja divās 
– Ventspils un Saldus – nodaļās. 
Atšķirībā no citiem gadiem, bija 
jāveic arī vasaras darbi, kas ne-
maz nav raksturīgi, – ceļu gludi-
nāšana, planēšana. 

Cik naudas ziemas uzturē-
šanai izlietots?

Ziemas uzturēšanai iztērēti 
22,65 milj. eiro, kas ir par 13% 
vairāk nekā pagājušajā ziemā, 
tomēr tas ir mazāk par vidējām 
ziemas izmaksām. 

Arī bedru masveida re-
monts laika apstākļu dēļ šogad 
sākās vēlāk. Kā ziema ietekmē-
jusi ceļu stāvokli?

Tā kā valsts asfaltētos ceļus 
ļoti intensīvi labo, tad bedru 
skaits samazinās, sevišķi uz gal-
venajiem un reģionālajiem ce-
ļiem. Bēdīgā stāvoklī joprojām 
ir vietējie asfaltētie ceļi, tur tas 
posts arī ir visvairāk redzams 
un jūtams. 

Kā LAU iegūst informāci-
ju par bedrēm, kas masveidā 
jāremontē?

Joprojām tas notiek, ceļus 
fiziski apsekojot. Cilvēki arvien 

Latvijas autoceļu 
uzturētājs: 
Dubultā virsma 
atrisina grants 
ceļu problēmas

Informācija:
VAS “Latvijas autoceļu 

uzturētājs” (LAU) uz valsts 
autoceļiem veic gandrīz 200 
dažādus ikdienas uzturēša-
nas darbus. Uzturamo valsts 
autoceļu kopgarums ir vairāk 
nekā 20 000 km, no kuriem 
vairāk nekā 8  000 km auto-
ceļu ir ar melno segumu un 
gandrīz 12 000 km ‒ ar grants 
segumu. LAU uzturēšanas 
darbus veic arī uz vairāk nekā 
900 tiltiem. 

Šogad, atšķirībā no pagājušā gada, atsāksies 
dubultā virsmas apstrāde uz valsts grantētajiem 
autoceļiem, kopumā uz 60 km. Tomēr visiem 
normatīvos paredzētajiem vasaras uzturēšanas 
darbiem naudas joprojām nepietiek. Tam būtu 
vajadzīgi 100 milj. eiro, bet ir pieejama aptuveni 
puse. Par aizvadīto ziemu un gaidāmo autoceļu 
uzturēšanu vasaras sezonā intervijā Autoceļu Avīzei 
stāsta VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes 
priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs.

i

vairāk izmanto Waze aplikāciju, 
taču tas pārsvarā ir ap lielajām 
pilsētām un kā informācijas 
avots mums ir ļoti noderīgs. 
Protams, mēs esam ceļā uz elek-
tronisko bojājumu fiksāciju, bet 
tas prasīs gan laiku, gan attiecī-
gas programmatūras.

Manā atmiņā nav 
līdzīga gadījuma, kad 
sniegu tīra maijā.

Vai bedru labošanā ir kā-
das izmaiņas, vai arī tās jop-
rojām labo ar šķembām un bi-
tumena emulsiju, kā arī karsto 
un auksto asfaltu?

Šajā jomā nekas nav mainī-
jies. Pārsvarā bedres remontē-
jam ar šķembām un emulsiju. Ja 
gribētu vairāk pāriet uz karstā 
asfalta nepilnajām vai pilnajām 
tehnoloģijām, tas prasītu privātā 
sektora iesaistīšanu, jo uzturētā-
jam asfalta rūpnīcu iesaistīšanu. 
Bet bedru lāpīšanai, atšķirībā no 
ceļu remontdarbiem, asfalts ir 
vajadzīgs ļoti nelielos apjomos, 
un tā ir problēma – būvnieki ne 
sev, ne uzturētājiem nav gatavi 
ražot asfaltu mazos apjomos. 
Šajā jautājumā pagaidām nav 
risinājuma.  

Vai bedru remontēšanu 
izjutīs arī autobraucēji? Kas 
jāievēro šajās vietās?

Kā jau katru gadu, bedru 
masveida labošanas vietās tiek 
uzstādīti maksimālā ātruma ie-
robežojumi un brīdinājumi par 
iespējamajiem lidojošajiem ak-
mentiņiem. Šogad laika apstākļi 
bedrīšu labošanai ir diezgan ne-
labvēlīgi – aukstās maija naktis 
un karstās dienas, iespējams, 
izraisīs salaboto bedrīšu vietu 
paaugstinātu svīšanu. 

Vai bedrīšu remonts tiks 
pabeigts laikā?

Tā kā stāvoklis uz galvena-
jiem ceļiem ir uzlabojies, mēs 

nejūtam, ka bedrīšu masveida 
labošana varētu iekavēties. Kāda 
būs situācija ar vietējiem ceļiem, 
to redzēsim jūnijā.  

Kad pirmoreiz šogad sākāt 
veikt uzturēšanas darbus uz 
grants ceļiem?

Šogad pirmie tā saucamie 
vasaras darbi uz grants ceļiem 
sākās jau februārī. Masveidā lī-
dzināšanas un planēšanas darbi 
notika martā. Tas ziemai nav 
raksturīgi. Kurzemē vispār šo-
gad ziema bija ļoti īslaicīga, bez 
stabila sasaluma.

Vai plānots vasarā grants 
ceļus atputekļot ar CaCl?

Šogad mēs ar sāli esam jau 
atputekļojuši nepilnus 20 km. 
Šis darbs tiks veikts pagājušā 
gada līmenī.

Pērn grants ceļi ar dubulto 
virsmu netika apstrādāti. Vai 
šogad plānojat?

Šogad plānojam dubultās 
virsmas apstrādes uz 60 km 
ceļu. Uzsvars šogad būs uz valsts 
centrālo daļu – Pļaviņu, Rīgas, 
Ilūkstes, Jēkabpils, Alūksnes ap-
kaimi, kā arī Latgales centru ap 
Rēzekni.

Atšķirībā no citiem ga-
diem, bija jāveic arī vasa-
ras darbi, kas nemaz nav 
raksturīgi, – ceļu gludi-
nāšana, planēšana.

Vai dubultās virsmas 
apstrāde, jūsuprāt, Latvijā 
tiek izmantota pietiekamā 
apjomā? 

Dubultā virsma absolūti ne-
var aizstāt asfaltēšanas darbus. 
Kur vajadzīgs asfalts, tur tam 
arī ir jābūt. Taču dubultā virsma 
atrisina grants ceļu problēmu: 
uzliekot uz grants ceļa dubul-
to virsmu, mēs panākam, ka 
grants ceļš vairāk nedilst, neput 
un ceļa lietošana ir daudz kom-
fortablāka, bet dzīves apstākļi ap 

šo ceļu dzīvojošajiem cilvēkiem 
kļūst nesalīdzināmi labvēlīgāki. 
Tomēr jāatceras, ka dubultās 
virsmas sega ir elastīga, tāpēc to 
ir ļoti viegli nobīdīt, “nospolēt” 
vai smagsvara kustības rezultātā 
“atraut”. Bet tā ir arī ļoti lēti re-
montējama, jo metode ir tā pati 
‒ emulsija ar šķembām. Salabot 
šos ceļus nav problēma. Pašval-
dību un ceļu lietotāju attieksmei 
pret šādu ceļu ir jāmainās ‒ jā-
būt saudzīgākiem, jārēķinās, ka 
to var sabojāt. Ceļš jau primāri 
paredzēts lietotājiem, un lai to 
varētu veiksmīgi lietot, par to 
jārūpējas. 

Kāda ir atšķirība starp 
dubulto virsmas apstrādi un 
mīksto asfaltu? Lietuvieši ar-
vien vairāk izvēlas tieši mīksto 
asfaltu.

Šī metode pie mums ir 
aizmirsta jau kopš pagājušā 
gadsimta. Tas ir aukstais asfalts 
– kad grants tiek sajaukta ar 
emulsiju un izveidojušos mīksto 
masu uzklāj uz ceļa, kurai virsū 
vēl liek vienu virsmas apstrādes 
kārtu. Šādas segas pēc neatkarī-
bas atjaunošanas izmanto igau-
ņi un lietuvieši, tāpēc viņiem 
grants ceļu īpatsvars, salīdzinot 
ar Latviju, ir mazāks. Šādi dar-
bi mūsu būvuzņēmējiem nav 
interesanti, jo viņus interesē 
asfaltēšanas darbi un miljonu 
projekti. Šī metode un dubultā 
virsmas apstrāde ir relatīvi lētas, 
un mums nozarē joprojām jū-
tama pretestība pret šo seguma 
veidu. Tomēr ir jāapzinās, ka 
mēs nekad Latvijā nevarēsim 
noasfaltēt grants ceļus tādā ap-
jomā, kā to pieprasa sabiedrība, 
tāpēc valsts līmenī jādomā par 
lētākām metodēm.

Vai LAU veic dubultās 
virsmas apstrādi pēc pašvaldī-
bas pasūtījuma?

Pašvaldību pasūtījumos 
veicam dažus desmitus kilomet-
ru gadā. Nereti dubultās virs-
mas projektos esam mazāku un 

lielāku būvkompāniju apakšuz-
ņēmēji. Šo tehnoloģiju Latvijā 
kopš 2008. gada pamatā veic 
LAU, un šķembu klāšanas 
selektīvās mašīnas pārsvarā 
ir tikai mums. Dubultās virs-
mas apstrāde ir pieprasīta arī 
Kurzemē, piemēram, ap Tal-
siem, taču galvenā problēma 
ir materiāli. Līdz šim cieto do-
lomītu pārsvarā iegūst valsts 
austrumos. Uz Kurzemi mēs 
šķembas vedam pa dzelzceļu, 
taču tas dzelzceļa infrastruk-
tūras dēļ ir problemātiski. Jau-
tājums, cik Latvijā vispār ir šo 
šķembu – varbūt mēs būsim 
spiesti tās ievest no Lietuvas 
vai izmantot Skandināvijas 
granītu, kas nebūtu ekonomis-
ki pareizi, jo tad nauda aizietu 
skandināviem, nevis paliktu te-
pat Latvijā, un arī pati tehnolo-
ģija kļūtu dārgāka.

Šogad plānojam dubul-
tās virsmas apstrādes 
uz 60 km ceļu. Uzsvars 
šogad būs uz valsts 
centrālo daļu.

Vasarā LAU veic arī citus 
uzturēšanas darbus – ceļmalu 
izpļaušanu, grāvju tīrīšanu, 
atkritumu savākšanu. Vai tam 
pietiek finansējuma?

Nepietiek, jo finansējums ir 
divreiz mazāk, nekā to piepra-
sa normatīvs. Mums nepietiek 
naudas kopt visas ceļu nodalī-
juma joslas, krūmu atvašu pļau-
šana ir kampaņveidīga un katru 
gadu nenotiek visā platumā.

Pēc kāda principa LAU 
izvēlas, kur šos uzturēšanas 
darbus veikt?

Visas izvēles ir bāzētas uz 
autoceļu svarīguma, intensitātes 
un noslodzes. 

Vai šogad plānots ar granti 
papildināt visbēdīgākā stāvok-
lī esošos grants ceļus?

Minimāli – tie būs tikai avā-
rijas gadījumi.

Šogad bija lieli protesti uz 
grants ceļiem. Latvijā ir liels 
grants ceļu īpatsvars. Ko darīt, 
kā to risināt?

Es saprotu cilvēkus, kas rīko 
šādus protestus. Jebkura šāda 
aktivitāte liek politiķiem izvēr-
tēt naudas tēriņus. Bez sabied-
rības atgādinājuma, ka ceļiem 
akūti trūkst naudas, neviens 
autoceļu problēmas nerisinās. 
Es neatbalstu tādas kampaņas, 
kad cilvēki stāda uz ceļa kartu-
peļus – tas nozīmē, ka cilvēkiem 
šis ceļš nav vajadzīgs, un tas ir 
jāslēdz. Tad tas būs kartupeļu 
lauks. Ceļš nav vajadzīgs valstij, 
pašvaldībai vai uzturētājam – 
ceļš ir domāts lietotājiem. Un 
viņiem pret ceļiem ir jāizturas 
saudzīgi. Ja kāds ar smagsvaru 
brauc zem zīmes, tad automašī-
nas vadītājam pašam ir jāizsver, 
vai to darīt, apzinoties, ka pēc 
viņa kāda vieglā mašīna, iespē-
jams, vairāk nevarēs izbraukt.

Cilvēku kļūst mazāk, ceļu 
tīkls nemainās. Kā ceļu būv-
niecībā un uzturēšanā izvē-
lēties prioritātes? Vai redzat 
kādu risinājumu?

Ja kaut kur dzīvo cilvēks, 
tad uz turieni ir jāved ceļam. Kā 
savādāk? Tad jāpērk helikopters 
vai drons. Ceļš ir sociāla, eko-
nomiska un politiska problēma. 
Prioritātes nav autoceļu speciā-
listu jautājums. Tas ir politisks 
jautājums – vai mēs visi dzīvo-
jam Rīgā, vai arī varam atļauties 
būt zaļu lauku valsts, kur jeb-
kuram cilvēkam jānokļūst līdz 
mājām, slimnīcu, skolu, beigu 
beigās – uz kapiem. Ja ceļa nav, 
tad tajā vietā būs mežs. Tas ir 
jāapzinās un politiski jārisina. 
Nedrīkst būt tā, ka visa nauda 
ir Rīgā, bet laukos cilvēki ir no-
lemti nabadzībai un bezceļam. 
Tur, kur veikta dubultās virsmas 
apstrāde, atjaunojas dzīvība ‒ to 
uzreiz var redzēt. 



5NUMURA TĒMA

Ņemot vērā mainīgos 
laikapstākļus un pavasara 
sākumā novērotās tempera-
tūras svārstības, šogad atšķi-
rībā no citiem gadiem bedru 
remonts uz asfalta seguma 
autoceļiem uzsākts pakāpe-
niski, nevis vienlaicīgi visā 
valsts teritorijā.

Remontdarbi uz asfal-
ta seguma ceļiem tiek veikti 
prioritārā secībā. Vispirms 
bedres tiks remontētas uz 
galvenajiem un svarīgākajiem 
reģionālajiem autoceļiem, ku-
riem ir noteikta augstākā – A 
uzturēšanas klase.

Remontdarbi šogad tika 
uzsākti pakāpeniski, jo to 

VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” (LAU) šogad plā-
no veikt dubultās virsmas 
apstrādi uz grants ceļiem In-
čukalnā, Ilūkstē, Madonā, pie 
Pļaviņām, kā arī uz ceļa Balte-
zers – Āņi un Ogresgals – Liel-
vārde kopumā 60 kilometru 
garumā. 

Pirmo dubulto virsmu 
maija beigās un jūnija sāku-
mā paredzēts uzklāt uz valsts 
reģionālā autoceļa Alūksne – 
Liepna (P41).

2015. un 2016. gada vasaras 
darbu sezonā LAU ir sagata-
vojis vairākus valsts reģionālos 
un vietējos autoceļus dubultās 
virsmas uzklāšanai – ir sakārtota 
ūdens atvades sistēma, noņemts 
apaugums, izcirsti krūmi un sa-
gatavots nepieciešamais seguma 
pamats. 

Virsmas apstrāde ir pozitīva 
arī ar to, ka iespējams izmantot 

VAS „Latvijas autoceļa 
uzturētājs“ (LAU) operatīvie 
dati par ikdienas uzturēšanas 
darbiem laika posmā no 2017.
gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim 
Latvijas reģionos:

Grants segumu ceļi
Ceļa seguma līdzināšana 

– 60 102 pārg.km (t.sk. reģio-
nālie 7 750, vietējie 52 352).

Ceļa seguma planēšana 
– 11 299 km (t.sk. reģionālie 
1 272, vietējie 10 026).

Ceļa klātnes profilēšana - 
1064 km (t.sk. reģionālie 116, 
vietējie 94).
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veikšanai ir nepieciešami 
atbilstoši laika apstākļi, lai 
bedres labotu ar ierastajām 
tehnoloģijām. Plānots, ka 
bedru remontu šogad veiks 
aptuveni 400 darbinieku jeb 
90 remontbrigādes.

Šogad no 1. janvāra līdz 
30. aprīlim uz asfaltbetona 
segumu ceļiem veikta:

• bedrīšu aizpildīšana ar 
karsto asfaltbetonu – 2 806 m2 
platībā (t.sk. uz galvenajiem 
autoceļiem – 160 m2, reģio-
nālajiem – 1 520 m2, bet vietē-
jiem – 1 126 m2); 

• bedrīšu aizpildīšana 
ar šķembām un bitumena 
emulsiju – 11 276 m2 platībā 

(t.sk. uz galvenajiem autoce-
ļiem – 1 641 m2, uz reģionāla-
jiem – 7 850 m2, bet uz vietē-
jiem – 1 785 m2); 

• bedrīšu aizpildīša-
na ar auksto asfaltbetonu – 
11 562 m2 platībā (t.sk. uz gal-
venajiem autoceļiem – 1595 m2, 
uz reģionālajiem – 7385 m2, bet 
uz vietējiem – 2582 m2).

Saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem, bedru remonts uz A 
uzturēšanas klases autoceļiem 
jāveic līdz 1. jūnijam, uz B uz-
turēšanas klases autoceļiem 
līdz 15. jūnijam, uz C un D 
uzturēšanas klases autoceļiem 
līdz 1. jūlijam. Bedres, kuras 
rodas no jauna, tiek remontē-
tas visa gada garumā.

Valsts autoceļi ir sadalīti 
dažādās uzturēšanas klasēs (A 
– augstākā uzturēšanas klase, 
B, C, D – zemākā uzturēšanas 
klase) un tiek uzturēti priori-
tārā secībā. Uzturēšanas klases 
ir noteiktas, ņemot vērā auto-
ceļu klasifikāciju – valsts gal-
venie, reģionālie, vietējie au-
toceļi, kā arī transportlīdzekļu 
satiksmes intensitāti.

Remontdarbu vietās tiek 
noteikti īslaicīgi satiksmes 
ierobežojumi. Lokāli tiek 
sašaurināta brauktuve un ie-
robežots braukšanas ātrums. 
Aicinām autovadītājus ievē-
rot ātruma ierobežojumus 
un distanci starp transportlī-
dzekļiem.

Bedru masveida remonts uz 
asfalta seguma autoceļiem 
notiek pakāpeniski

Pagājušās ziemas darbiem                            
izlietoti 22,65 milj. eiro

LAU šogad plāno veikt dubultās 
virsmas apstrādi uz grants 
ceļiem 60 km garumā

vietējos būvmateriālus – Latvijā 
ražotas šķembas. Lai nodrošinā-
tu autoceļu ar dubultās virsmas 
apstrādes ilglaicīgu kalpošanu, 
pirmatnējās dubultās virsmas 
uzklāšanas darbi ir jāveic ar 
augstas cietības dolomīta šķem-
bām, tādēļ 2016. gadā ir veikts 
iepirkums par atbilstoša mate-
riāla iegādi, kas garantē darbu 
kvalitāti un autoceļu kalpošanas 
ilgmūžību.

Latvijā   līdz šim ar dubul-
tās virsmas metodi ir apstrādā-
ti aptuveni 250 kilometri ceļu. 
Pirmie ar dubulto virsmu ap-
strādi apstrādātie grants ceļi jau 
tiek   ekspluatēti aptuveni asto-
ņus gadus, praksē pierādot savu 
ilgtspēju. 

Dubulto virsmu šogad pa-
redzēts uzklāt:

Daugavpils ceļu ra-
jonā autoceļam Ilūkste 

(Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72 ) 
10.-18,7. km;

Alūksnes ceļu rajonā 
autoceļam Alūksne-Liepna 
(P41) 5,7.-10,3. km; 

Jēkabpils ceļu rajona Aiz-
kraukles nodaļā autoceļiem 
Jaunbebri-Odziena-Vietalva-
Indrāni (V916 ) 6,4.-11,3. km 
un Alunāni-Bites-Salānieši 
(V923 ) 0.-7,1 km; 

Jēkabpils ceļu rajonā auto-
ceļam Madona-Ļaudona-Jēkab-
pils (V841) 31,3-36,9. km;

Rīgas ceļu rajonā auto-
ceļam Inčukalns-Kalējbūņas 
(V84) no 5,5-7,6. km, autoce-
ļam Inčukalns-Indrāni (V93) 
0.-2,3. km, kā arī autoceļam 
Baltezers-Āņi-Lapmeži (V50) 
5,3.-7,3. km; 

Rīgas ceļu rajonā Ogres 
nodaļā autoceļam Ogresgals-
Lielvārde (V969) 6,8.-9,5. km; 

Valmieras ceļu rajona 
Cēsu nodaļā autoceļam Cēsis-
Rāmuļi-Bānūži (V294) 6,2.-9,1. 
km;

Rēzeknes ceļu rajonā auto-
ceļam Puša-Krāce-Silajāņi-Rie-
biņi (V577) 14,2.- 21,3. km, au-
toceļam Krieviņi-Lendži (V567) 
11.-12,1.km, autoceļam Bērz-
gale-Sarkaņi-Greiškāni (V550) 
0.-4,2.km un autoceļam Zvirgz-
dene-Bērzgale-Briņģi (V600) 
13,2.-13,9. km;

Rēzeknes ceļu rajona Lu-
dzas nodaļā autoceļam Pakal-
ni-Lauderi-Ploski (V517) 22,5.-
26,4. km.

LAU operatīvie dati par darbiem 
Iesēdumu un bedrīšu 

remonts uz grants ceļiem – 
38 421 m3 (t.sk. galvenie 18, re-
ģionālie 8 186, vietējie 30 217).

Rupju šķembu iestrāde 
kūkumojošās vietās uz grants 
ceļiem – 5 267 m3 (t.sk. reģio-
nālie 1 585, vietējie 3 681). 

Dilumkārtas atjaunoša-
na uz grants ceļiem – 3412 
m3 (t.sk. reģionālie 405, vietē-
jie 3 007).

Asfaltbetona seguma ceļi
Bedrīšu aizpildīšana ar 

karsto asfaltbetonu, izman-
tojot nepilno tehnoloģiju 

– 2 661 m2 (t.sk. galvenie 135, 
reģionālie 1 400, vietējie 1 126).

Bedrīšu aizpildīšana ar 
karsto asfaltbetonu, izman-
tojot pilno tehnoloģiju – 145 
m2 (t.sk. galvenie 25, reģionā-
lie 120).

Bedrīšu aizpildīšana 
ar šķembām un bitumena 
emulsiju, izmantojot nepil-
no tehnoloģiju – 11 276 m2 
(t.sk. galvenie 1 641, reģionālie 
7 850, vietējie 1 785).

Bedrīšu aizpildīšana ar 
auksto asfaltbetonu, izman-
tojot nepilno tehnoloģiju 
– 11 562 m2 (t.sk. galvenie 
1595, reģionālie 7385, vietē-
jie 2582).

Aizvadītajā ziemas sezo-
nā valsts autoceļu uzturēšanas 
ziemas dienesta darbi veikti 
par 22,65 milj. eiro, kas ir par 
13% vairāk nekā   pērn, kad 
ziemas sezonā bija nepiecie-
šams veikt darbus 20 milj. eiro 
apjomā. 

Izmaksu pieaugums skaidro-
jams ar ziemas agro iestāšanos 
– ar 1. novembri jau bija iestā-
jusies pastāvīga ziema ar stabi-
lu sniega segu, bet citus gadus 
sniegs ap to laiku vēl nebija vai 
arī ātri nokusa. Tāpat pagāju-
šajā gadā līdz ar Ministru ka-
bineta noteikumu grozījumu 
pieņemšanu tika sakārtots jau-
tājums par preventīvo kaisīša-
nu, kuras galvenais uzdevums 

ir novērst iespējamā apledo-
juma veidošanos un līdz ar to 
arī iespējamos ceļu satiksmes 
negadījumus

Galvenie ziemas sezonas 
darbi šoziem bija  brauktuvju 
kaisīšana ar pretslīdes mate-
riāliem, brauktuvju attīrīšana 
no sniega ar vienlaicīgu kaisī-
šanu ar pretslīdes materiāliem 
un brauktuvju attīrīšana no 
sniega. 
Paveiktie darbi kilometru 
izteiksmē:
Slīdamības samazināšana ar smil-
ti vai šķembiņām - 6 519 km.
Slīdamības mazināšana ar 
smilts un sāls maisījumu  - 
29 307 pārgājiena km.
Brauktuves kaisīšana ar mitro 

sāli – 460 242 km.
Slīdamības samazināšana ar rie-
vošanu - 42 120 pārgājiena km.
Autoceļu attīrīšana no snie-
ga - 75 657 km + 57 985 pār-
gājiena km.
Brauktuves attīrīšana no sniega 
ar mitrā sāls kaisīšanu -195 577 
km + 12 982 pārgājiena km.

Šajā ziemas sezonā autoceļu 
uzturēšanai – sniega tīrīšanai un 
slīdamības mazināšanai – VAS 
“Latvijas autoceļu uzturētājs” 
(LAU) kopumā izmantoja 636 
dažādas tehnikas vienības, tajā 
skaitā 210 speciāli aprīkotās 
smagās automašīnas ar priekšē-
jām un sānu lāpstām. 

Ziemas dienesta darbos 
izlietoti aptuveni 83 tūkst. ton-
nu tehniskā sāls, 17 tūkst.  
tonnu sāls šķīduma, kā arī 
aptuveni 19 tūkst. tonnu smil-
šu-sāls maisījuma. Skatoties 
pa gadiem, izmaksas ziemas 
uzturēšanas darbiem veido 
apmēram trešo daļu no kopējā 
LAU valsts autoceļu uzturēša-
nai pieejamā finansējuma. 

Ziemas sezona valsts auto-
ceļu uzturēšanā oficiāli ilgst no 
1.novembra līdz 31.martam. 
Visi valsts autoceļi ziemā tiek 
uzturēti atbilstoši noteiktajai 
ziemas uzturēšanas klasei. 
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Satiksmes ministrs apseko 
būvdarbus uz Ventspils šosejas
Visvairāk remontdarbu šogad notiek uz Ventspils 
šosejas (A10), patlaban tie notiek septiņos posmos, 
bet līdz sezonas beigām plānots uzsākt darbus vēl 
divos posmos. Ar remontdarbu gaitu vairākos Ventspils 
šosejas posmos maija beigās iepazinās satiksmes 
ministrs Uldis Augulis un VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
vadība (LVC). 

Tilts pāri Lielupei uz Ventspils šosejas ir garākais valsts 
pārziņā esošais tilts (420 m) un lielākais tiltu objekts 
šogad. Pērn būvdarbi notika uz 15 valsts pārziņā 
esošajiem tiltiem, bet uz 14 tiltiem darbi tika uzsākti un 
tupinās šogad. 

Aktīvajā būvdarbu sezonā ceļu būvdarbu zonā mēdz 
būt problēmas ar satiksmes organizāciju. Uz tilta pār 
Lielupi uz Ventspils šosejas šīs problēmas ir atrisinātas 
‒ būvniekiem uzdots nodrošināt satiksmes regulētājus 
būvdarbu zonā un sekot līdzi situācijai uz ceļa. 

Vizītes ietvaros tika apskatīta arī būvdarbu norise pie 
Tukuma ceļa posmā no 57,76. līdz 68,60. kilometram, 
kur notiek rotācijas apļa izbūve krustojumā ar autoceļu 
Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98). 

Agrāk tas bija tā saucamais melnais punkts. Trīs gadu laikā 
(no 2014. līdz 2016. gadam) tur notikuši deviņi ceļu satiksmes 
negadījumi. 2015. gads šajā krustojumā bija vistraģiskākais – 
avārijās tika ievainoti astoņi cilvēki, bet viens gāja bojā. 

Apsekojot būvdarbus, satiksmes ministrs kopā ar LVC 
vadību, būvniekiem un žurnālistiem uz jaunā rotācijas 
apļa brauktuves ar krāsu uzvilka senlatviešu Laimas zīmi. 
Zīmes grafiskais attēls atvasināts no skujas – slotiņas 
raksts aizsargā un aizslauka nevēlamo.

Demontējot luksoforu, 
tika noskaidrots, ka tas savu-
laik ir salikts no dažādā laikā 
ražotām detaļām, vecākā de-
taļa bija izgatavota 1972. gadā. 
Luksofors ir darbojies kopš 
pagājušā gadsimta 70. gadiem.  

“Šis luksofors tiešām 
savu ir nokalpojis. Izdegušās 
spuldzes tam vairs nevarēja 
nomainīt un, katru reizi to re-
gulējot, nācās būt īpaši piesar-
dzīgam un cerēt, ka nenotiks 
kāds starpgadījums ar elek-
trību. Arī no autovadītājiem 
regulāri saņēmām sūdzības 

Vecākais luksofors, kas līdz šim darbojies 
valsts autoceļu tīklā, dodas uz muzeju

Maijā Siguldā Vidzemes šosejas 
(A2) un Zinātnes ielas krustoju-
mā tika demontēts vecākais luk-
sofors, kas līdz šim bija darbojies 
Latvijas valsts autoceļu tīklā.

par luksofora darbību, un, 
protams, tas ļoti regulāri bojā-
jās,” stāsta VAS Latvijas Valsts 
ceļi  (LVC) Satiksmes uzrau-
dzības daļas projektu vadītājs 
Armands Grīns. 

Luksofora nomaiņa notiek 
visa krustojuma rekonstrukci-
jas gaitā. Pēc būvdarbu pabeig-
šanas šeit tiks uzstādīts jauns 
LED gaismu luksofors ar au-
tomātisko vadību no LVC Sa-
tiksmes informācijas centra, tā 
gaismu spilgtums pielāgosies 
atkarībā no diennakts laika un 
gaismas intensitātes. 

Vecais, vēsturiskais lukso-
fors turpmāk atradīsies Latvi-
jas ceļu muzejā Šlokenbekā. 

Latvijas Ceļu muzejā no-
skaidrojām, ka luksofora vēs-
tures pirmsākumi meklējami 
Amerikā ‒ pirmais automā-
tiskais luksofors izstrādāts un 
patentēts 1910. gadā. Līdz tam 

darbojās pusautomātiskās ie-
rīces, kurām bija tikai sarkans 
un zaļš gaismas signāls, un to 
vadīja speciālā būdiņā sēdošs 
policists. Vēlāk, kad satik-
sme kļuva intensīvāka, kādam 
amerikāņu policijas priekšnie-
kam radās ideja pievienot arī 
dzelteno gaismu.

Biķernieku trase 50 pastā-
vēšanas gados no 3580 m ga-
ras moto trases, kādu to pirmo 
reizi atklāja 1966. gadā, kļuvusi 
par daudzfunkcionālu sporta 
kompleksu, kurā notiek ne ti-
kai starptautiskas auto un moto 
sacensības, bet arī dažāda veida 
iedzīvotāju sportiskās aktivitā-
tes – skriešana, nūjošana, slēpo-
šana, braukšana ar velosipēdu.

Pēdējos gados Biķernie-
ku trase kopā ar blakus esošo 
CSDD Rīgas Motormuzeju 
kļuvuši par Latvijai nozīmīgu 
sporta, izklaides un izglītības 
centru. Tas noticis, pateicoties 
tam, ka Biķernieku kompleksā 
sporta bāze, atšķirībā no citām 

Aptauja: 91% iedzīvotāju ir 
apmierināti ar dzīvošanu pie 
Biķernieku trases

Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” veiktā ap-
tauja par iedzīvotāju attieksmi pret CSDD Biķernieku trasi liecina, 
ka gandrīz visi trases apkaimē dzīvojošie iedzīvotāji (91%) ir apmie-
rināti ar dzīvi pie Biķernieku trases, jo tā viņiem sniedz iespēju at-
pūsties, sportot un piedalīties dažādos pasākumos.

pasaules slēgta tipa trasēm, ir 
atvērta jebkuram apmeklē-
tājam - no autosportista līdz 
taku skrējējam. Lai noskaid-
rotu Biķernieku kompleksa 
rekonstrukcijas priekšrocī-
bas un trūkumus, 2017. gada 
februārī – martā tika veikta 
reprezentatīva tuvākās apkārt-
nes iedzīvotāju aptauja.

“Latvijas Fakti” direktors 
Aigars Freimanis: “Biķernieku 
trases atjaunošana un moder-
nizēšana, kā arī CSDD Rīgas 
Motormuzeja rekonstrukcija, 
pēc Biķernieku meža apkārt-
nes iedzīvotāju domām, ko-
pumā ir uzlabojusi viņu dzīves 
kvalitāti un abu pieminēto 

objektu esamība nodrošina 
sakoptāku vidi, nekā tas ir 
citur. Iedzīvotāji pozitīvi no-
vērtējuši apkārtējās vides 
labiekārtošanas un zaļo zonu 
sakopšanas rezultātus, kā arī 
aktīvu dzīvesveidu atbalstošas 
infrastruktūras izveidi, kas kā 
vienots pasākumu komplekss 
šo teritoriju pēdējo pāris gadu 
laikā ir padarījis par vienu no 
pievilcīgākajām atpūtas vie-
tām Mežciemā. Trase ir mul-
tifunkcionāla; tā paredzēta 
ļoti plašam patērētāju lokam 
– no ģimenēm ar bērniem 
līdz senioriem; no nesteidzī-
giem dabas vērotājiem līdz 
aktīvās atpūtas cienītājiem; 

no auto vēstures līdz sportam; 
no sporta līdzjutējiem līdz 
pašiem sportistiem. Protams, 
aptauja atklāj, ka Biķernieku 
meža apkārtnē dzīvo cilvēki, 
kuriem sacensību trases tu-
vums rada diskomfortu, tomēr 
viņu skaits ir relatīvi neliels, 
tas nepārsniedz 10%.”

Saskaņā ar aptaujas re-
zultātiem vairāk nekā divas 
trešdaļas respondentu (68%) 
ir atzinuši, ka mīl pastaigāties 
vai atpūsties trasē. 62% res-
pondentu ir veikuši fiziskās 
aktivitātes, 43% ir apmeklējuši 
kādu no trasē rīkotajiem pasā-
kumiem, trešā daļa jeb 36% ir 
apmeklējuši Rīgas Motormu-
zeju un 21% slēpojuši.

Aptaujā iegūtie rezultāti at-
klāj, ka Biķernieku trasē rīkotos 
pasākumus biežāk apmeklē vīrie-
ši vecumā no 25 līdz 44 gadiem, 
kā arī ģimenes, kurās ir bērni 
līdz 15 gadu vecumam. Savukārt 
Rīgas Motormuzeju pēdējā gada 
laikā biežāk ir apmeklējuši res-
pondenti vecumā no 35 līdz 44 
gadiem, kā arī  muzeja mērķau-
ditorija - ģimenes ar bērniem. 
Saskaņā ar pētījuma rezultā-
tiem dominējošā respondentu 
daļa ir atzinusi, ka Biķernieku 
trase viņu dzīvi ietekmē pozitī-
vi. Tam, ka Biķernieku trase un 
atjaunotais Rīgas Motormuzejs 
veicina tūrisma attīstību apkaimē, 
piekrita 91% aptaujāto. Savukārt 
87% atzina, ka Biķernieku tra-
se un tajā notiekošās sacensības 
veicina Latvijas atpazīstamību 
pasaulē.

Iedzīvotāju vērtējumā 
Biķernieku trases darbība 
neatstāj būtisku ietekmi uz 
iedzīvotāju labsajūtu – tikai 
9% aptaujāto iedzīvotāju ir at-
zinuši, ka trases radītie trokšņi 
atstāj ietekmi uz viņu veselību 
un 11% –   ka tie atstāj ietek-
mi uz viņu dzīves kvalitāti un 
labsajūtu. Kopumā iedzīvotāji 
ar izpratni attiecas pret trasi, 
jo sezonas laikā sacensību šeit 
ir daudz. Tomēr vairākums 
aptaujāto - 82% - ir piekrituši 
viedoklim, ka, kopumā ņe-
mot, Biķernieku trases radītais 
troksnis nerada vērā ņemamas 
problēmas un nesamazina 
viņu nekustamā īpašuma vēr-
tību, jo sakārtotā vide un iz-
klaides un atpūtas iespējas at-
sver radītā trokšņa ietekmi.
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e-pakalpojumi

500 000

Top 3 populārākie CSDD e-pakalpojumi

https://e.csdd.lv

e.csdd.lv apmeklējums pieaudzis par 40%

Apmeklējumu skaits 2017. gada 
pirmajā ceturksnī, salīdzinājumā ar 
tādu pašu laika periodu 2016. gadā

Reģistrēto lietotāju skaits – 500 tūkst.

TEHNISKĀS
APSKATES DATI

TRANSPORTLĪDZEKĻA
DATI

SODI  UN
TO NOMAKSA

+ 40%

2016 2017

Transportlīdzekļa īpašnieka maiņa

NOMAINI
 AUTO ĪPAŠNIEKU,  

NEIZEJOT 
NO MĀJĀM!

Transportlīdzekļa 

noņemšana no uzskaites

 Atsavināšanai Latvijā CSDD nodaļā

 Atsavināšanai Latvijā e-CSDD

 Izvešanai no Latvijas

 Reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, 

nododot numura zīmes

 Transportlīdzekļa norakstīšana (vieglie 

auto, kravas auto līdz 3 500 kg, tricikli vai 

kvadracikli)

 Transportlīdzekļa norakstīšana (kravas 

auto virs 3 500 kg, autobusi, piekabes, 

puspiekabes, motocikli vai mopēdi)

 Transportlīdzekļa izslēgšana no reģistra

Izziņa

Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites

Informācija par tirdzniecības vietās esošajiem auto

40 %

Kamēr skaties šo infografiku, 
vairāk nekā150 cilvēki lieto CSDD 
e-pakalpojumus

Gada balvas katrs savā ka-
tegorijā saņēma: 

• AS A.C.B. par Tallinas 
šosejas remontdarbiem (A1) 
posma no Salacgrīvas līdz 
Igaunijas robežai;

• SIA 8 CBR par autoceļa 
Cēsis–Vecpiebalga–Madona 

(P30) posma no pārvada pār 
bijušo dzelzceļa līniju līdz 
Brežģa kalnam pārbūvi;

• SIA Tilts par tilta 
pār Gauju Taurenē (P30) 
atjaunošanu.

Savukārt autobraucēji par 
labāko pērn remontēto auto-
ceļa posmu atzina Liepājas šo-
sejas posmā (A9) no Lielupes 
tilta līdz Apšupes pārvadam 
pār dzelzceļu, un Gada balvu 
par šo darbu saņēma SIA Sal-
dus ceļinieks. 

Segumu atjaunošanas un 
pastiprināšanas būvdarbu 
grupā par ceļa Rīga (Balte-
zers)–Igaunijas robeža (Aina-
ži) (A1) posma no Salacgrīvas 
līdz Igaunijas robežai (89,40.-
101,36. km) atjaunošanu Gada 
balvu saņēma AS A.C.B. Mi-
nētā posma būvprojekta autors 
ir SIA “Projekts 3”, bet projekta 
vadītājs no pasūtītāja – LVC – 
puses bija Māris Alksnis. 

Otro vietu šajā nominācijā 
saņēma SIA Saldus ceļinieks 
par Liepājas šosejas (A9) pos-
mu no 24. līdz 38.km. Tre-
šā vieta SIA Ceļi un tilti par 

Sadalītas Gada balvas ceļu būvniecībā 

autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-
Ludza-Krievijas rob.(Tereho-
va) (A12) posmu (106.-114.
km).

Paplašināto autoceļu 
būvdarbu grupā Gada balvu 
saņēma SIA 8 CBR par auto-
ceļa Cēsis–Vecpiebalga–Ma-

dona (P30) posma no pārvada 
pār bijušo dzelzceļa līniju līdz 
Brežģa kalnam (24,60.-38,00 
km) pārbūvi. Būvprojektu iz-
strādāja SIA “Projekts 3”, bet 
projekta vadītāja no LVC pu-
ses bija Gunta Ķikse.

Otrā vieta tika piešķirta 
SIA Igate un SIA Saldus ce-
ļinieks par autoceļa Vecum-
nieki-Nereta-Subate (P73) 
posmu (7.-21.km), bet trešajā 
vietā bija SIA Via par autoceļa 
Bauska-Aizkraukle (P87) pos-
miem (76.-77.un 78.-79.km).

Savukārt tiltu būvniecī-
bas un pārbūves grupā Gada 
balvu saņēma SIA Tilts par 
tilta pār Gauju Taurenē (P30) 
pārbūvi. Būvprojekta autors 
bija “Projekts 3”, bet pasūtītāju 
pārstāvēja LVC projektu vadī-
tāja Gunta Ķikse. 

Otrajā vietā bija SIA Rīgas 
tilti par tilta pār Vircavu uz 
autoceļa Jelgava-Staļģene-Co-
de (P94) 3.km būvniecību, bet 
trešā vieta bija pilnsabiedrībai 
LNK Industries Group par gā-
jēju tilta pār Jūrmalas šoseju 
(A10) izbūvi. 

Autobraucēji balsoju-
mā par labāko atzina SIA 
Saldus ceļinieks veikumu uz 
Liepājas šosejas posmā (A9) 
no Lielupes tilta līdz Apšup-
es pārvadam pār dzelzceļu. 
Projektu vadīja LVC pārstāvis 
Andis Bērziņš, bet būvprojek-
ta autors šajā objektā bija SIA 
“Projekts 3”. Šajā nominācijā 
sadarbībā ar portālu iAuto.lv 
balsošana notika, reģistrējo-
ties ar sociālo tīklu Facebook 
vai Draugiem.lv starpniecību. 
Kopā tika saņemts vairāk nekā 
3200 balsu.

Savukārt balvu par mūža 
ieguldījumu saņēma biju-
šais VAS Latvijas Valsts ceļi 
projektu vadītājs, inženieris 
mehāniķis, kā arī iepriekšējo 
gadu Gada balvas ekspertu ko-
misijas vadītājs Uldis Birzleja.

“Kopumā šogad tika vēr-
tēti 12 posmi, katrā katego-
rijā bija konkurence. Šogad 
pirmo reizi kā atsevišķu ka-
tegoriju vērtējām tiltu būv-
niecību un pārbūvi, tas prie-
cē, jo valsts ceļu tīklā katru 

gadu remontdarbi notiek uz 
vairākiem tiltiem, un tilts ir 
autoceļu kompleksa būtiska 
sastāvdaļa un sarežģīta inže-
niertehniska būve. Visos pos-
mos darbi ir veikti kvalitatīvi 
un atbilst prasībām. Tiltu 
objektos sarežģītākās vietas, 
kur arī turpmāk, izstrādājot 
būvniecības projektus un tos 
realizējot, jāpievērš uzmanība, 
ir deformācijas šuves un ūdens 
atvades sistēmas. Savukārt 
ceļu projektēšanā un būvnie-
cībā jāvelta uzmanība nogāžu 
nostiprināšanai,” norādīja žū-
rijas komisijas vadītājs Juris 
Tauriņš.  

Gada balvas uzvarētājus 
noteica profesionāla žūrijas 
komisija. Tajā strādāja bijušais 
8CBR galvenais inženieris Ju-
ris Anitens, ceļu būvinženie-
ris, Transportbūvju inženieru 
asociācijas valdes loceklis, SIA 
E.Daniševska birojs valdes 
loceklis Elmārs Daniševskis, 
Rīgas Tehniskās universitātes 
Būvniecības fakultātes dekāns 
profesors Juris Smirnovs un 
VAS Latvijas Valsts ceļi Pro-
jektu kvalitātes audita daļas 
vadītājs Juris Tauriņš. Komi-
sijā darbojās arī Lietuvas un 
Igaunijas Ceļu administrācijas 
pārstāvji Eduardas Grinavec-
kas un Heiti Popps.

Vērtēšana notika trīs kār-
tās: pirmajā kārtā tika atlasīti 
būvobjekti katrā no nominā-
cijām, kas atbilst nolikuma 
prasībām; otrajā notika atlase, 
atbilstoši būvinženiera kvali-
tātes novērtējuma ziņojumam. 
Savukārt trešajā kārtā noti-
ka izvirzīto objektu apskate 
un vērtēšana uz vietas – divu 
dienu laikā tika apbraukāti 12 
objekti, nobraucot aptuveni 
1000 km.

Ceļu nozares gada balvas 
tika pasniegtas jau septīto rei-
zi. 

19. maijā tika pasniegtas 
ikgadējās ceļu nozares Gada 
balvas par labākajiem veikumiem 
valsts ceļu tīklā. 
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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
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biedrību Latvijas ceļu būvētājs, Transportbūvju 
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Asfalta segas maiņas gan-
drīz 12 km garā (no 144,7. līdz 
156,4.km) Daugavpils nova-
dā būvdarbu posma ceļmalās 
atradās izciršanai paredzēti 
koki, kurus saglabāt nebija 
iespējams, jo tie ievērojami 
apdraudēja autotransporta 
kustības drošību. Taču tika at-
klāts, ka dažos no tiem mitinās 
aizsargājamās Spožās skudras 
(Lasius fuliginosus – lat.), kā 
arī reti sastopamas sugas ķēr-
pis – Liepu parmelīna (Parme-
lina tiliacea – lat).

Spožās skudras kopā ar 
nozāģētajiem koku stumbe-
ņiem (lai saglabātu skudru 
ligzdas) tika pārvietotas uz da-
bas parku “Ilgas” Skrudalienas 
pagastā. Eksperti uzskata, ka 
skudras par nākamajām māj-
vietām izvēlēsies parka terito-
rijā esošos dobumainos kokus.

Uz dabas parku tika pār-
vietots arī Latvijā un kopumā 
Eiropā reti sastopamas sugas 
ķērpis – Liepu parmelīna. 
Publiski pieejamā informācija 
liecina, ka nekur citur pasaulē 

Ceļinieki “evakuē” skudras 
un ķērpjus

Ceļubūves uzņēmuma “Binders” darbinieki, vei-
cot ceļa remontdarbus starp Daugavpili un Medu-
miem, veiksmīgi atrisinājuši nestandarta situāciju: 
no būvniecības zonas uz drošāku vietu pārvietojot 
aizsargājamas skudras un ķērpjus. 

nav veikti līdzīgi šīs sugas sa-
glabāšanas pasākumi.

Ceļu būves firmas SIA 
“Binders” Būvniecības de-
partamenta direktors Ingus 

Pētersons: “Šis bija jauns izai-
cinājums ceļu būvniecības 
procesā. Mums, būvniekiem, 
ir gandarījums šādus projek-
tus realizēt.”

Trakākais, ko var satikt uz 
ceļa – pārdzērušos blondīni 
mašīnā ar mehānisko ātrum-
kārbu, stūri labajā pusē, kas 
atgriežas no ballītes par godu 
tiesību saņemšanai.

* * *
Pa grants ceļu brauc au-

tobuss, kurā sēž Buratīno. 
Autobuss nežēlīgi kratās. 
Buratīno neiztur: “Ei, šofer, 
varētu padomāt, ka tu malku 
ved…”

* * *
Divi mācītāji ceļmalā 

uzstāda plakātu ar uzrakstu: 
“Apstājies gals ir tuvu. No-
griezies, pirms nav par vēlu.” 
Garām brauc kravenieks, šo-
feris pa logu krata ar kulaku: 
“Sasodītie sektanti, apniku-
ši!” Mašīna pazūd aiz līguma, 
atskan apdullinošs troksnis. 
Viens mācītājs saka otram: 
“Tev bija taisnība. Laikam 
vajadzēja vienkārši uzrakstīt 
“Sabrucis tilts!””

Ceļinieks aptur mašīnu. 
No tās izveļas pilnīgi noreibusi 
dāma, izspļauj uz zemes kon-
fekti un saka: “Iedomājies, ar 
liķieri trāpījās!”

* * *
Blondīne skaidro takso-

metra vadītājam: “Tagad pāri 
krustojumam braucam taisni. 
Un tad vēl taisnāk...”

* * *
Blondīne - pilsētniece 

pirmoreiz dodas ar automa-
šīnu uz laukiem. Skatās, sta-
bos uzrāpušies divi elektriķi 
un kaut ko ķimerējas. “Vot, 
dulburi,” viņa saka savai bla-
kussēdētājai, “viņi laikam 
padomāja, ka es pirmoreiz 
sēžu pie stūres.”

* * *
Avārija. Divas mašīnas sa-

dūrušās purns purnā. Notiku-
šā vaininiekam jautā: “Kā tas 
gadījās?”

“Iedomājieties, braucu pa 

šoseju, pēkšņi pāri ceļam pār-
skrien melns kaķis. Es pagrie-
zos, lai trīsreiz pārspļautu pār 
kreiso plecu. Tikmēr iebraucu 
pretējā joslā. Un – babammm! 
Kā nebūt māņticīgam?”

* * *
Blondīne stāsta draudze-

nei: “Dumji gan tie vīrieši - uz 
ielām uzzīmētas baltas līnijas, 
bet viņi vienalga brauc tām pa 
vidu.”

* * *
Policists pieiet pie sievie-

tes, kas guļ uz ielas pie trotu-
āra, un jautā: “Madam, jums 
slikti? Tūlīt izsaukšu ātro 
palīdzību.” “Paldies, nevajag, 
jūtos lieliski. Šo vietu aizņē-
mu, lai vīram ir, kur nolikt 
mašīnu,”

* * *
Kā tavai sievai veicas ar 

mašīnas vadīšanu?
Lieliski! Ceļi pamazām 

viņu sāk vest tur, kur viņa grib.


