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Kas strādā Latvijas 
ceļu nozarē? Ceļinieku 
profesijas un dzīvesstāsti

Ceļu nozarē kopumā Latvijā strādā aptuveni 6000 cilvēku. Kāda ir viņu ikdie-
na? Kur viņi apguva profesiju? Kādi ir viņu nākotnes plāni? Iztaujājām dažus no 
viņiem.   [---> 4. lapaspuse ]

[---> 2. lapaspuse ]

Satiksmes ministrs Uldis Augulis: 
„2019. gads ir kritiskais moments, 
kad mums ir nepieciešams konkrēts 
plāns − kur turpmāk ņemsim naudu 
ceļiem.”

RTU Transportbūvju institūta direktors: „Ja 
valsts nozarei novirzīs vairāk līdzekļu, tad 
varēs lielākā apjomā veikt uzturēšanas darbus 
un remontdarbus. Tas nākotnē nodrošinās 
arī pieprasījumu pēc jauniem transportbūvju 
inženieriem.” 

CSDD: Četrās pilsētās 
notikušajos “Tehniskās 
apskates nakts” 
pasākumos par 
nederīgām satiksmei 
atzīti 80% automašīnu.

Valsts policija sadarbībā 
ar privātuzņēmumu 
izmantos videokameras 
šoferu tehniskās apskates 
un apdrošināšanas 
pārbaudei.

Atklāts rekonstruētais 
Vecpiebalgas ceļa 
posms un jaunais tilts 
pār Gauju Taurenē.



AKTUĀLI2

Skaitļi un fakti

Viedoklis

Par apstākļiem, kas 
negatīvi ietekmē 

braukšanu pa valsts 
autoceļiem, aicinām 

ziņot arī Tvitera 
kontā @LVceli. 

Informācija par 
aktuālajiem 
braukšanas 
apstākļiem 
ir pieejama 

www.lvceli.lv un 
aplikācijā “Waze”. 

VAS Latvijas valsts 
ceļi Satiksmes 
informācijas 

centra bezmaksas 
diennakts telefons

Īsumā

Pašvaldību un meža 
ceļu izvērtēšana varētu 
izmaksāt 85 000 eiro

Pašvaldību un meža ceļu iz
vērtēšana Latvijā varētu iz
maksāt 85 000 eiro, aplēsusi 
Satiksmes ministrijas izvei
dotā darba grupa ilgtspējīga 
un prognozējama autoceļu 
sakārtošanas modeļa izstrā
dei. Izvērtējumu plānots 
veikt 2017. gadā.
Kā zināms, VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” regulāri veic 
valsts ceļu inventarizāciju 
un pārzina tehnisko stāvok
li, vienlaikus informācija 
par pašvaldību ceļu tehnis
ko stāvokli nav pieejama. 
Tāpat nav izvērtēta iespēja 
un lietderība komersantiem, 
piemēram, “Latvijas valsts 
mežiem”, ceļus būvēt un iz
mantot ikdienas lietošanai, 
nevis tikai komercdarbībai.
Ceļu izvērtēšanas mērķis ir 
panākt skaidru redzējumu 
par valstī esošo ceļu kopu
mu. Tāpat plānots apzināt 
sabiedrības interesēm būtis
kākos maršrutus un definēt 
ceļu daudzumu, kurus iespē
jams uzturēt noteiktā līmenī.

CSDD peļņu novirzīs 
fotoradaru iegādei

VAS “Ceļu satiksmes drošī
bas direkcija” savu pagājušā 
gada peļņu 1,362 milj. eiro 
apjomā plāno novirzīt foto
radaru iegādei un uzstādīša
nai. Šim mērķim nepiecieša
mi 1,327 milj. eiro. Atlikusī 
summa tiks ieskaitīta valsts 
budžetā.

Izmantos videokame-
ras šoferu tehniskās 
apskates un apdrošinā-
šanas pārbaudei
Valsts policija sadarbībā ar 
privātfirmu pilotprojektā vai
rākās vietās uz ceļiem izvietos 
videonovērošanas kameras, lai 
atklātu, vai šoferiem ir derīga 
tehniskā apskate un obligātā 
civiltiesiskā apdrošināšana 
(OCTA).
Valsts policija, Latvijas Trans
portlīdzekļu apdrošinātāju 
birojs (LTAB) un uzņēmums 
“KleinTech Services” plāno 
veikt transportlīdzekļu plūs
mas uzraudzību, apzināt to 
autovadītāju skaitu, kas reāli 
ikdienā piedalās satiksmē bez 
derīgas tehniskās apskates un 
apdrošināšanas.
Analizējot iegūtos datus, sa
gaidāms, ka tiks iegūta objek
tīvāka informācija par satik
smes dalībnieku paradumiem 
attiecībā uz šo normu izpildi. 
Monitoringa laikā pārkāpumu 
protokoli netiks noformēti.

Saulkrastos ceļ jauno 
Elvi

Uz Ziemassvētkiem Saul
krastos, Ainažu ielā 28A tiks 
atvērts jauns moderns Elvi 
veikals, informē SIA „Elvi 
Latvija” komercdirektore Laila 
Vārtukapteine. Topošā veikala 
platība būs 635 m2, un pircē
ju ērtībai tiks piedāvāta auto
stāvvieta 65 mašīnām. Topošā 
veikala īpašnieks ir SIA “Elvi 
Latvija” ilggadējs franšīzes 
partneris SIA VITA Mārkets, 
kam pieder 34 Elvi veikali visā 
Latvijā. 
Saulkrastos šis būs otrais Elvi 
veikals.

Rīgas Tehniskās uni-
versitātes Būvniecības 
fakultātes Transport-
būvju institūta direk-
tors Dr. sc. ing. Ainārs 
PAEGLĪTIS,  profesors

Valsts ceļu stāvoklis ir at
bilstošs tajā ieguldītajiem lī
dzekļiem. Ja valsts nozarei 
novirzīs vairāk līdzekļu, tad 
stāvoklis uzlabosies, jo būs ie
spējams lielākā apjomā veikt 
uzturēšanas darbus un remont
darbus. Tas nākotnē nodrošinās 
arī pieprasījumu pēc jauniem 
transportbūvju inženieriem. 

Es uzskatu, ka ceļubūves 
kvalitāte šodien ir apmierino
ša, tomēr jāuzsver, ka kvalitā
te ir komplicēts jēdziens, kas 
sastāv no daudz un dažādiem 
komponentiem, un tos ir grūti 
viennozīmīgi novērtēt. Viens 
no kvalitātes komponentiem ir 
jaunu zināšanu iegūšana, kas 
saistīta ar zinātniskās izpētes 
darbu. Pasaules pieredze rāda, 
ka, realizējot lielus projektus, 
ap 14% no finansējuma tiek 
novirzīts zinātniskās izpētes 
darbiem. Tas dod iespēju at
tīstīt zinātnisko pētījumu bāzi 

universitātē, piesaistīt jau
nus pētniekus doktorantūrā 
un iegūt jaunas zināšanas un 
rezultātā uzlabot ceļubūves 
kvalitāti.  

Ja ņem vērā pēdējo gadu 
tendences, tad jāsaka, ka jau
nieši, kas studē Transportbūv
ju institūtā, ir motivēti strādāt 
nozarē. Ceļu un tiltu stāvok
lis valstī kopumā nav spožs, 
līdz ar to nozarē vienmēr būs 
darbs un iespējas strādāt. 
Transportbūvju programmās 
visas budžeta vietas vienmēr ir 
aizpildītas. Jau sākot no 2.kur
sa daudzi studenti paralēli 
mācībām piestrādā kādā no 
nozares uzņēmumiem. Tomēr 
es nevaru justies līdzatbildīgs 
par nozari un tās attīstību, jo 
ne Rīgas Tehniskā universitā
te, ne Transportbūvju institūts 
netiek pieaicināts pie nozares 
attīstības plāna izstrādāšanas. 

Latvija ir maza valsts, un 
mums jāgatavo diezgan uni
versāls speciālists, kas var 
strādāt dažādos nozares un 
blakusnozares uzņēmumos 
atkarībā no darba tirgus pie
prasījuma. Studentu apmācī
bai ir piesaistīti nozares profe
sionāļi, kas nodod studentiem 
savu praktisko pieredzi. Liela 
pateicība jāizsaka docentam 
Borisam Jeļisejevam no VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”, docen
tam Jānim Bidzānam no SIA 
“BRD projekts”, docentam 
Verneram Straupem no AS 
“Ceļuprojekts”, docentam Il
māram Gordam no SIA “Pro
jekts 3”, lektoram Renāram 
Birnikam no SIA “L4”, lektoram 
Ziedonim Lazdam no CSDD, 
kas uzņēmušies smago studen
tu izglītošanas darbu. Domāju, 
ka RTU iegūtās zināšanas un 
pieredze ļauj studentiem ātrāk 
iekļauties izvēlētajā profesijā. 

Transportbūvju inženieru sagatavošana Rīgas Teh-
niskajā universitātē

RTU transportbūvju speciālistu sagatavošana tiek veikta čet
rās programmās: 

• bakalauru profesionālajā programmā “Transportbūves”, 
kurā tiek iegūts bakalaura grāds ar inženiera kvalifikāciju, mācību 
ilgums 4,5 gadi (5 gadi neklātienes studijās), 1. kursā paredzētas 
50 budžeta vietas; 

• maģistru profesionālajā programmā “Transportbūves”, 
kurā tiek iegūts maģistra grāds, mācību ilgums 1 gads (1,5 gadi 
neklātienes studijās), 30 budžeta vietas;

• starptautiskā akadēmiskajā maģistru programmā “Inova
tīvā ceļu un tiltu inženierija”, kuru Rīgas Tehniskā universitāte 
realizē kopā ar Viļņas Ģedemina Tehnisko universitāti un tiek 
iegūts abu augstskolu maģistra diploms, mācības notiek angļu 
valodā Rīgā un Viļņa, mācību ilgums 1,5 gadi, 1. kursā Latvijas 
studentiem paredzētas 8 budžeta vietas, programma tiek realizēta 
no 2015.2016.mācību gada; 

• koledžprogrammā “Būvniecība” ar specializāciju “Trans
portbūves”, kurā tiek iegūta kvalifikācija “Būvdarbu organizators 
transportbūvēs”, mācību ilgums 3 gadi (3,5 gadi neklātienes stu
dijās), 1. kursā paredzētas 25 budžeta vietas.

Mācību programmu saturu nosaka apstiprinātais  “Transport-
būvju būvinženiera” profesijas standarts (profesijas kods - 2142 
29). 

No 2010. līdz 2016. gadam katedrā sagatavoti 410 profesio
nālie bakalauri ar inženiera kvalifikāciju un 139 profesionālie 
maģistri transportbūvju specialitātē, kā arī aizstāvēti trīs pro
mocijas darbi inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.  

Darba iespējas absolventiem: ceļu un tiltu būvfirmās, pro
jektēšanas un konsultantu birojos, pētniecības iestādēs, būvval
dēs, pašvaldībās, būvuzraudzības iestādēs un citur gan Latvijā, 
gan ārzemēs. Veicot absolventu aptauju bakalaura darbu ar in
ženierprojektu aizstāvēšanas laikā noskaidrots, ka tikai 3% no 
absolventiem nav norādījuši savu darbavietu. Ziņojumu dēlis 
pie katedras durvīm ir noklāts ar prakses un darba piedāvā
jumiem, tā ka studentiem ir iespēja jau savlaicīgi izvēlēties un 
specializēties izvēlētajā profesijā. 

Studiju laikā iespējams piedalīties starptautiskajā studentu 
apmaiņas programmā ERASMUS, kas paredz vienu semestri 
mācīties kādā no Eiropas Savienības augstskolām, strādāt ražo
šanas praksi kādā no ārvalstu uzņēmumiem, izstrādāt bakalau
ra darbu ar inženierprojektu kādā no Eiropas Savienības augst
skolām. Programma sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus, un 
katru gadu šo iespēju izmanto vairāk nekā 10 Transportbūvju 
programmas studentu.
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Vai Latvijā slikti ceļi ir 
problēma?

Slikti ceļi, protams, ir prob
lēma. Ceļi ir valsts vizītkarte, no 
ceļu tīkla ir atkarīga reģionu dzī
ve, un visbeidzot ‒ bez labas ceļu 
infrastruktūras nav iespējama 
valsts ekonomikas attīstība. 

Latvijas gadījumā lielākā 
problēma ir tā, ka pēdējo 25 gai
du laikā tik maz esam ieguldījuši 
ceļos, ka uzkrāto remontdarbu 
deficīts jau sasniedz 4,5 miljardus 
eiro. Tas ir nedaudz vairāk nekā 
gadskārtējais valsts budžets kopu
mā. Pilnīgi skaidrs, ka tādu deficī
tu nav iespējams kompensēt pāris 
gadu laikā, taču jādomā, kā šo 
bedri varētu vismaz nepalielināt. 

Slikti ceļi – tie ir zaudejumi 
ekonomikai un visai sabiedrī
bai. Ekonomisti aprēķinājuši, ka 
slikto ceļu dēļ katru gadu Latvi
jas sabiedrība nes 880 miljonu 
eiro zaudējumus – tas attiecas uz 
biežajiem auto remontdarbiem, 
rezerves daļām, degvielas patēri
ņu un neizpildītajiem pārvadā
jumiem. Līdz ar to man, atgrie
žoties ministra amatā, prioritātes 
īpaši nemainās – ceļi paliek kā 
galvenā prioritāte.

Tiko teicāt, ka ceļu remont-
darbu deficīts ir sasniedzis jau 
4,5 miljardus eiro. Puse valsts 
autoceļu ir sliktā vai ļoti sliktā 
stāvoklī. Augusta sākumā jūsu 
izveidotā ekspertu darba gru-
pa prezentēja priekšlikumus 
situācijas uzlabošanai. Vai kāds 
no tiem jums šķiet lietderīgs un 
realizējams?

Jāsaka, ka prakstiski visi 
priekšlikumi ir izvērtēšanas vērti. 
Protams, lielā mērā tas ir politisks 
jautājums, politiska izšķiršanās 
‒ vai mēs vēlamies, lai ceļu sakār
tošana kļūst par vienu no valdības 
prioritātēm. 

Viens no priekšlikumiem 
– veikt visaptverošu esošo ceļu 
inventarizāciju un izvērtēšanu 

Uldis Augulis: 
līdz 2019. gadam ir jābūt 
gatavam plānam, kur turpmāk 
ņemsim naudu ceļiem

Uldis Augulis satiksmes minis-
tra amatā strādā kopš februāra. 
Tomēr šī nozare viņam nav sveša 
– Satiksmes ministrija jau pirms 6 
gadiem piedzīvojusi viņa virsva-
dību. Ceļu būvniecība pašlaik rit 
pilnā sparā, pagājušajā mēnesī 
savu redzējumu par nozares attīs-
tību prezentēja ministra sasauktā 
ekspertu grupa, bet turpmākajos 
mēnešos gaidāms darbs pie nā-
kamā gada budžeta, tajā skaitā 
valsts ceļiem.  “Autoceļu Avīze” 
aicināja ministru uz sarunu par si-
tuāciju nozarē un perspektīvām.

neatkarīgi no ceļu piederības. Ne
kas tāds līdz šim Latvijā nav no
ticis. Ir izvērtēti valsts ceļi un tilti, 
bet nav tā kopējā skatījuma un 
kopējās bildes, lai mēs varētu ra
cionāli, plānveidīgi izlietot tos re
sursus, kas mums jau ir pieejami. 
Vajag izvērtēt visu ceļu nepiecie
šamību, veikt sociāli ekonomisko 
analīzi un lemt, kādu kopējo ceļu 
tīklu veidot. Iespējams, jau šobrīd 
ir ceļu posmi, kurus būtu jānodod 
pašvaldībām, iespējams ‒ kādi ir 
jāpārņem valstij. Iespējams, pār
ņemot kādu komersantiem pie
derošu ceļu, ir iespējams sakārtot 
veselu maršrutu. Sakārtojot ceļu 
tīklu kopumā, ir iespējams racio
nālāk izmantot tos līdzekļus, kas 
pieejami ceļu uzturēšanai. Tas ir 
praktisks darbs, kas ir izdarāms, 
turklāt esošo resursu ietvaros.

Kad šo inventarizāciju varētu 
veikt?

To vajadzētu izdarīt 2017. 
gada laikā.

Kā ar citiem ekspertu priekšli-
kumiem – attiecībā uz nodok-
ļiem, piemēram?

Protams, lielais jautājums ir 
ceļu fonds – kad un kā tas varētu 
darboties, zinot, ka iepriekš tas ir 
labi strādājis. To es zinu no pie
redzes, jo savulaik kā pašvaldības 
vadītājs esmu pieredzējis laiku, 
kad ceļu fonds tika izveidots un 

strādāja. Ceļu lietotājiem, kas 
maksā nodokļus un nodevas par 
saviem auto un it kā ceļu uztu
rēšanu, ir tiesības saņemt pretī 
labāku ceļu tīklu, tāpēc būtu tikai 
loģiski un godīgi, ja tie nodokļi, 
kuri tiek saņemti no auto īpašnie
kiem un ir prognozējami, lielākā 
apjomā nonāktu ceļiem. 

Piemēram, akcīzes nodoklis 
par naftas produktiem, eirovinje
te un ceļu nodoklis ‒ tas viss ko
pumā nākamajā gadā garantētu 
ceļiem ap 550 miljoniem eiro. 

Bet fonda atjaunošana ir poli-
tisks lēmums?

Tas ir politisks lēmums par 
budžeta iespējām un prioritātēm. 
Ja mēs valsts pamatbudžetam 
būsim spējīgi nopelnīt vairāk, tad 
nosegtu policistu algas, pedago
gu algas, veselības aprūpi. Un arī 
ceļus. Tad, lai varētu stabili plānot 
un būvēt ceļus, ceļu fonda atjau
nošana būtu pareizs solis.

Izskanēja arī priekšlikums līdz 
fonda atjaunošanai nofiksēt šo 
procentu no akcīzes nodokļa, 
ar kuru varētu rēķināties, un 
tad katru gadu palielināt par 
5%. Vai šo priekšlikumu varē-
tu atbalstīt?

Visus priekšlikumus – gan 
par ceļu fondu, gan ceļu inven
tarizāciju, gan iespēju aizņemties 
(lai ceļus varētu remontēt arī tad, 
ja budžetā to nevar atļauties), gan 
visus pārējos, ko ekspertu grupa 
izskatīja, Satiksmes ministrija ap
kopo, un sagatavos informatīvo 
ziņojumu valdībai. Ministru ka
binetā kopā ar pārējiem kolēģiem 
būs jālemj, kuri no priekšliku
miem ir relizējami un kad. 

Valdība to pieņems zināšanai?
Vai zināšanai, vai lems par 

konkrētiem uzdevumiem sapro
tamos periodos. Ir jārēķinās, ka 
jau divus plānošanas periodus 
esam ieguldījuši ceļos Eiropas 

finansējumu. Šiem ceļiem ir re
gulāri nepieciešams veikt virs
kārtas maiņu, kas prasīs lielākus 
uzturēšanas līdzekļus. Savukārt 
pēc 2018. gada strauji samazinā
sies Eiropas fondu līdzekļi, kuri, 
lai varētu nodrošināt to būvdarbu 
apjomu, mums būs jāaizstāj ar 
valsts budžeta finansējumu. Tas ir 
nepieciešams arī tādēļ, lai nodro
šinātu budžeta ieņēmumus no
dokļu veidā un lai nepalielinātos 
bezdarbs. Valdībai būs jāpieņem 
lēmums, un es ceru, ka visi saprot, 
ko tas nozīmē. 

Runa ir par to, lai lēmums 
tiktu pieņemts līdz brīdim, 
kad būsim apguvuši šī perioda 
struktūrfondu līdzekļus?

Jā, risinājumam ir jābūt jau 
2019. gadā – vai nu tā ir iespēja 
aizņemties (ja nav budžeta resur
su vai gribam citām lietām novir
zīt tik, cik katra nozare ir pare
dzējusi), vai kāds cits risinājums. 
2019. gads ir kritiskais moments, 
kad mums ir nepieciešams kon
krēts plāns, kur turpmāk ņemsim 
naudu ceļiem. 

Vai var uzlabot ceļu stāvok-
li, nepalielinot finansējuma ap-
jomu un nesamazinot kvalitātes 
prasības? Varbūt ir iespējamas 
lētākas remontdarbu metodes? 
Vai varbūt mainīt principus, ku-
rus ceļus remontēt?

Metodes droši vien var 

Latvijas gadījumā 
lielākā problēma 
ir tā, ka pēdējo 25 
gaidu laikā tik maz 
esam ieguldījuši 
ceļos, ka uzkrāto 
remontdarbu defi-
cīts jau sasniedz 4,5 
miljardus eiro.

Slikti ceļi – tie ir zau-
dejumi ekonomikai 
un visai sabiedrībai. 
Ekonomisti aprēķinā-
juši, ka slikto ceļu dēļ 
katru gadu Latvijas 
sabiedrība nes 880 
miljonu eiro zaudē-
jumus.

Protams, lielā mērā 
tas ir politisks jau-
tājums, politiska iz-
šķiršanās ‒ vai mēs 
vēlamies, lai ceļu 
sakārtošana kļūst 
par vienu no valdī-
bas prioritātēm.

meklēt lētākas, bet to kvalitātes 
latiņu, kāda šobrīd ir pacelta, 
man negribētos nolaist uz leju. 
Parasti skopais maksā divreiz. 
Labāk ieguldām un darām to 
kvalitatīvi, neuzgrūžot problēmu 
mūsu bērniem un mazbērniem, 
un būvējam kārtīgi – tā lai būves 
kalpo ilgi.

Kad iepriekšējo reizi bijāt 
Satiksmes ministrs, likāt pama-
tus VAS Latvijas Valsts ceļi Ceļu 
laboratorijai. Šogad to apmek-
lējāt un redzējāt darbībā. Vai 
esat apmierināts ar redzēto? Vai 
ceļus Latvijā tagad būvē labāk 
un kvalitatīvāk nekā pirms 10 
gadiem?

Apmeklējot laboratoriju pēc 
piecu gadu pārtraukuma, var 
redzēt, ka kvalitātes pārbaudēs 
ir sperts ļoti liels solis uz priekšu. 
Tur ir zinoši speciālisti un mūs
dienīgs aprīkojums. Mums ir 
iespēja izmantot jauno grunts ra
daru un vērtēt grunts slāņus 10 m 
dziļumā pirms projektēšanas, pēc 
būvniecības un būvniecības lai
kā – pirms pieciem gadiem šādu 
tehnoloģiju mums nebija, tas viss 
bija tikai plānos. Tā kā pasūtī
tājam ir spēcīga laboratorija, arī 
būvniekiem lielāka uzmanība jā
pievērš tam, ko viņi dara. Tas, ka 
uzraudzība gājusi uz priekšu, pro
tams, priecē ‒ kvalitātes prasības 
ir palielinājušās. 

Arī būvniecības tehnoloģiju 
ziņā esam gājuši uz priekšu. Pie
mēram, reciklēšanas metode, ko 
izmantojam valsts galvenajiem 
ceļiem. Viena no pirmajām vie
tām, kur to izmantoja, bija Liepā
jas šoseja pirms Kalnciema tilta. 
Sākumā varbūt bija risks – kas 
notiks ziemā, vai materiāls ne
lūzīs. Izrādās, ka Latvijas ceļiem tā 
ir ļoti piemērota tehnoloģija, un 
sevi ir pilnībā attaisnojusi. Pro
tams, dzīve iet uz priekšu – iekār
tas, tehnoloģijas, piedevas attīstās. 
Iespējams, nākotnē mēs varētu 
panākt vēl lielāku efektu. 

Viesturs Silenieks vienā no 
iepriekšējiem “Autoceļu Avīzes” 
numuriem stāstīja par “ceļu 
diētas” filozofiju. Vai esat par to 
dzirdējis? Ko par to domājat?

Faktiski mēs uz valsts un 
pašvaldības ceļiem to jau šobrīd 
darām. Piemēram, Grobiņā ir sa
šaurināti padomju laikos būvētie 
9 metrus platie grants ceļi. Izrokot 
grāvi ceļam pa vidu, pašvaldība 
sašaurināja ceļu, bet malu atstāja 
gājējiem un velosipēdistiem. Uz 
grants ceļa tiek uzlabota satik
smes drošība, un arī ceļa uzturē
šanā ir starpība – vai greideris iet 
piecas vai trīs reizes. Tās ir izmak
sas. Mēs to esam pārrunājuši arī 
ar ceļa uzturētājiem, ar VAS Lat-
vijas Valsts ceļi, acīmredzot mums 
šajā virzienā ir jāiet. 

Nedrīkstam arī pārspīlēt un 
kādu ceļu sašaurināt tik ļoti, ka tas 
apgrūtina pārvietošanās iespēju. 
Tomēr ir daudzas vietu, kur ceļus 
ir iespējams uztaisīt šaurākus.

Protams, ir arī vietas, kur ce
ļus gribētos redzēt platākus – kā 
maģistrāles. Vismaz galvenajos 
virzienos – RīgaDaugavpils, Rī
gaLiepāja, RīgaVentspils. 

Vai jūsu kolēģi, citi ministri 
piekrīt, ka ceļiem jābūt vienai 
no budžeta prioritātēm? Vai vis-
maz tam, ka samazināt līdzek-
ļus ceļiem nedrīkst? 

Es domāju, jā – visi kolēģi 
tāpat kā jebkurš no mums pārvie
tojas pa ceļiem. Un, braucot uz re
ģioniem, redz ceļu stāvokli. Katrā 
ziņā – nekāda samazinājuma! 
Kolēģi ir arī piekrituši nelielam 

palielinājumam – tas ne tuvu ne
segs vajadzības, bet tas ir pareizs 
solis pareizā virzienā. 2017. gada 
budžetā ceļiem esam jau panāku
ši papildu 9,6 miljonus eiro.

Ātrajai palīdzībai ir jābrauc, 
policijas mašīnai ir jābrauc, zem
niekiem ir jābrauc, arī armijai ir 
jāpārvietojas pa ceļiem. Arī uz 
koncertiem mēs gribam braukt 
pa labiem ceļiem. Uz skolām 
mums bērni ir jānogādā, nelaužot 
autobusus. Es valdības galdam 
apgāju apkārt, un faktiski visās 
nozarēs ir vajadzīgi labi ceļi.

Vai par ceļu problemātiku 
esat runājis ar Lietuvas un Igau-
nijas kolēģiem? Kaimiņvalstīs 
valsts budžeta finansējums 
valsts ceļiem ir ievērojami lie-
lāks un Eiropas fondu līdzekļu 
īpatsvars nav tik nozīmīgs. Ie-
spējams, viņu pieredze mums 
noderētu? 

Pieredzi mēs droši vien varē
tu izmantot, taču pēc būtības tas 
ir mūsu pašu iekšējs jautājums. 

Lietuviešiem darbojas ceļu 
fonds, tajā tiek novirzīti 58% no 
likumā noteiktajiem 65% ar ce
ļiem saistītajiem nodokļu ieņē
mumiem. Līdz ar to pie līdzīga 
valsts ceļu garuma valsts budžeta 
finansējums valsts ceļiem Lietuvā 
ir divreiz lielāks, bet atkarība no 
Eiropas fondiem – mazāka. Igau
nijā pirms diviem gadiem bija 
noteikts, ka ceļiem novirza 75% 
akcīzes nodokļa par naftas pro
duktiem, taču šo likumu atcēla, 
solot, ka valsts budžeta finansē
jums ceļiem saglabāsies līdzšinējā 
apjomā. 

Mums ir pats pēdējais laiks, 
lai varētu sagatavoties tam, kas 
notiks pēc 2020. gada. Un tas, vai 
mums no Eiropas fondiem būs 
pieejami līdzekļi ceļiem, vēl nav 
zināms. 

Kādas ir indikācijas?
Eiropas Komisija vēl tikai 

sāk plānot nākamo plānošanas 
periodu, un jebkādus minējumus 
izteikt ir pāragri. 

Latvijas iedzīvotāji, runājot 
par labiem ceļiem, vienmēr kā 
piemēru min Lietuvu. Vai, jūsu-
prāt, tas joprojām tā ir? Vai kai-
miņvalstīs tiešām ceļi ir labāki?

Galvenie ceļi – jā, taču mēs 
ātros tempos ejam uz priekšu 
un, domāju, pēc gada vai diviem 
situācija uz mūsu galvenajiem 
ceļiem būs laba. Savukārt pa
braucot pa mazākiem ‒ reģio
nālajiem un vietējiem ceļiem, 
tur atšķirība nav tik liela. Jāņem 
vērā, ka Lietuvā finansējums 
valsts ceļu tīklam jau vēsturis
ki ilgu laiku ir bijis lielāks nekā 
Latvijā. 

Vai jums kā autobraucē-
jam ir kāds īpaši mīļš maršruts 
Latvijā?

Es ļoti priecājos pa Liepājas 
šoseju. 

Kāda bija jūsu pirmā 
mašīna?

Tēva vecais dzeltenīgi oranžī
gais moskvičs.
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Ceļu būvniecības lielā 
mehānisma mazie zobratiņi

Redzamākie ceļu nozares darbinieki aktīvajā būvniecības sezonā ir 
uz ceļa, taču tā ir tikai aisberga virsējā daļa. Latvijā ceļu nozarē kopu-
mā strādā aptuveni 6000 cilvēku, tajā skaitā projektētāji, būvnieki, uz-
turētāji un arī kontrolētāji. Ar nozari saistīto cilvēku ir vēl vairāk. Spe-
ciālistu atbildības nasta, tajā skaitā sabiedrības prasību priekšā, ir liela. 
Nozares cilvēkiem darbs jāveic ar lielu precizitāti, jāredz sava darba 
augļi un jābūt pārliecinātiem par savu profesionālo varēšanu. Kas tad 
ir tie cilvēki, kas būvē ceļus, un kādas profesijas mēdz būt ceļiniekiem? 
“Autoceļu Avīze” aprunājās ar dažiem no viņiem.

Jūlija Ivanova, 32
VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
projektu vadītāja
 

Cik sen tu strādā šajā 
nozarē, un kur tu apguvi 
profesiju?

Esmu pabeigusi  Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) 
Būvniecības fakultātes Trans
portbūvju institūtu un nozarē 
pastāvīgi strādāju kopš   2004. 
gada. 

Kāpēc izvēlējies šīs 
studijas?

Jau beidzot skolu, domāju 
studēt inženierzinātnes, bet 
transportbūvju studijas izvē
lējos, iesniedzot dokumentus 
augstskolā. 2008. gadā ieguvu 
maģistra grādu. 

Vai neesi domājusi studēt 
tālāk?

Jā, man bija  tāda doma, 
bet tagad vairāk neesmu pār
liecināta – vai to vajag un vai 
pietiks laika. Tas jau būtu aka
dēmiskais ceļš. Es vēlos piln
veidot zināšanas praktiskajā 
jomā.

Šāda izglītība sievietei 
tomēr nav tipiska izvēle.

Šāda izvēle nav ļoti tipiska 
sievietei. Studējot, salīdzinā
jumā ar puišiem, bijām mazā
kumā. Mans tētis ir inženieris, 
arī vectēvs strādājis būvniecī
bas nozarē. Viņi abi gan nav 
ceļinieki. 

Vai studiju laikā varēji iz-
tēloties darba ikdienu?

Kad iestājos augstskolā, 
gribēju strādāt ar tiltiem. To
mēr prakses laikā būvobjektā 
sapratu, ka vēlos būt saistīta 
ar visu ražošanas procesu. 
Projektu vadībā to visu var 
apvienot.

Kā tu nonāci VAS “Latvi-
jas Valsts ceļi”?

Mani šeit strādāt uzaici
nāja bijušais kolēģis. Sākumā 
strādāju LVC Ogres  nodaļā, 
vēlāk Tiltu daļā projektu vadī
tājas amatā.

Kārlis Bajārs, 32
LVC Ceļu laboratorijas 
Būvmateriālu testēšanas 
daļas Ražošanas inženieris

Kur tu studēji?
Beidzot vidusskolu, es iestā

jos ģeogrāfos, jo ģeogrāfija mani 
vienmēr ir interesējusi. Turklāt 
tiku tur budžeta grupā. Tomēr 
pēc diviem gadiem aizmuku uz 
ārzemēm. Trīsarpus gadus nodzī
voju Īrijā.

Ko tu tur darīji?
Faktiski tur arī es ieguvu šo 

Andrejs Taranovs, 26
LVC Autoceļu Kompeten
ces centra Ceļu inspekcijas 
un ekspertīzes daļas ceļu 
būvinženieris

Kas ir tavi pienākumi VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” Autoceļu 
Kompetences centrā?

Viens no maniem darba 
pienākumiem ir strādāt ar krī
tošā svara deflektometru. Krītot 
svaram, šī iekārta rada slodzi uz 
ceļa konstrukciju un tā ieliecas. 
Ielieces tiek fiksētas ar sensoriem. 
Darbs faktiski notiek mašīnas sa
lonā ceļa joslas vidū.

Uz kādiem ceļiem šie mērī-
jumi tiek veikti?

Galvenokārt uz A kategorijas 
ceļiem. Šī iekārta ir domāta, lai uz
raudzītu, kā mainās ceļu stāvoklis. 
Iekārtas datus mēs sniedzam arī 
projektētājiem, lai tie pastiprināša
nas projektos novērtētu esošās ceļa 
segas konstrukcijas nestspēju.

Vai tas nozīmē, ka intere-
se par tiltiem ir mazinājusies?

Nē! Tādu projektu, kur ir 
tikai tilti, ir salīdzinoši maz, 
turklāt tie pēc apjoma ir ma
zāki. Ir jāskatās plašāk ‒ liela
jos ceļu būvniecības objektos 
parasti ietilpst gan ceļi, gan 
tilti. Ir labi uzzināt un apgūt 
ko jaunu arī no ceļu būvdarbu 
specifikas.

Kāds ir tavs ikdienas 
darbs projekta vadībā?

Ikdienas darbs ir saistīts 
ar procesu koordinēšanu, kon
troli un dažādu jautājumu ri
sināšanu no pasūtītāja puses. 
Es sekoju līdzi tam, lai katra 
no iesaistītajām pusēm pildītu 
savus pienākumus. Ja būvlau
kumā rodas problēmas un ir 
nepieciešama pasūtītāja iesais
tīšanās, es pieslēdzos. Sekoju 
līdzi darbu kvalitātei, kārtībai 
objektā, uzraugu objektu ko
pumā. Darbs lielā mērā ir sais
tīts ar plānošanu, dokumentā
cijas sagatavošanu un apriti.

Vai vadīt projektu nozī-
mē būt uz vietas būvlauku-
mā, vai arī tas ir darbs ofisā?

Abējādi. Principā objektā 
esmu tad, kad notiek darba va
dības sanāksmes. Vismaz reizi 
nedēļā ir jābrauc uz objektu, 
jāpiedalās sanāksmē, jāapska
tās, kas notiek būvlaukumā, 
jāpārbauda dokumentācija. 
Tā ir iespēja aprunāties ar vi
sām iesaistītajām pusēm. Uz 
vietas ievācu informāciju par 
dažādām problēmām tālāka
jai risināšanai. Es uzskatu, ka 
objektu vajadzētu apmeklēt 
pēc iespējas biežāk, taču ir 
jāsaprot, ka projekta vadītājs 
nevada vienlaicīgi tikai vienu 
projektu, tie noteikti ir vairāki.

Cik projektu tev ir bijis 
vienlaicīgi?

Trīs būvdarbu projekti 
un viens projektēšanas darbs. 
Taču es neuzskatu, ka tas ir 
maksimums. Svarīgi, kādi šie 
projekti ir pēc darbu apjoma. 
Var būt tikai divi projekti, bet, 
ja tie ir pietiekoši sarežģīti, tad 
paņem visu laiku. Pēdējie lie
lākie projekti man bija gājēju 
tilts pie Babītes pār Jūrmalas 
šoseju, kuram nakts laikā tika 
montēta laiduma konstrukci
ja. Tāpat man bija ceļa posms 
uz Liepājas šosejas ar Ap
šupes dzelzceļa pārvadu (aiz 
krustojuma ar Jelgavas ceļu). 
Šobrīd esmu projekta vadītā
ja remontdarbu posmā uz Rī
gas apvedceļa (A5) pie Rīgas 
HES, kur notiek labā krasta 

drenāžas sistēmas rekonstruk
cija, un divos Ventspils šosejas 
posmos, kas ietver arī Lielupes 
tiltu un Varkaļu kanālu. 

Vai tev patīk tavs darbs?
Jā! Man patīk mans darbs 

gan uzņēmumā uz vietas, gan 
objektā. Izbraukumi paņem 
dienas lielāko daļu ‒ ceļš uz 
objektu, sapulce, objekta apse
košana. Arī darbs ofisā ar do
kumentiem prasa daudz laika. 

Kāda ir darba ikdiena 
ziemā?

Ziemā pārsvarā ir pro
jektēšanas projektu vadība. 
Uzsākot projektēšanas līgumu 
vadību, ir jāsagatavo doku
mentācija, ko nodot projektē
tājam, lai viņi var veikt darbu. 
Tam seko projekta izskatīšana, 
piezīmju vākšana, komunikā
cijas koordinēšana starp pa
sūtītāju un projektētāju, starp 
pasūtītāja dažādām nodaļām.

Ja projektēšanas darbi ie
velkas vasaras sezonā, tad tie 
jāapvieno ar būvdarbu projek
tu vadību. 

Kā tevi uztver būvlau-
kumā? Vai kolēģi vīrieši tevi 
respektē?

Uz šo jautājumu vislabāk 
atbildētu vīrieši paši. Jāsaka, 
ka līdz šim man nav bijušas 
problēmas, sadarbojoties ar 
kolēģiem vīriešiem. Nekad 
neesmu jutusi, ka kāds mani 
neuztver nopietni, nerespektē 
vai ignorē. Vienmēr jau rodas 
jautājums – kam būvlaukumā 
ir vieglāk  sievietēm vai vīrie
šiem. Es tomēr uzskatu – ja tu 
pietiekami profesionāli dari 
savu darbu, ja saproti lietu 
būtību, tad nav nekādas atšķi
rības, vai to dara sieviete vai 
vīrietis.

Tu savu profesijas izvēli 
nenožēlo?

Viennozīmīgi nē! 
Tu esi strādājusi arī pri-

vātajās kompānijās. Vai nav 
bijusi vēlme vadīt būvprojek-
tus no otras puses?

Nē, pagaidām neesmu 
domājusi par to, lai mainītu 
darba vietu. Taču kas zina ‒ 
varbūt nākotnē, bet pagaidām 
neko tādu neplānoju.

Vai kolēģi, vadība tevi 
darbā novērtē? Gan komuni-
kācijā, gan atalgojuma ziņā.

Uzskatu, ka jā.  Ja es justos 
savādāk, noteikti meklētu kaut 
ko citu.

Ko tev patīk darīt ārpus 
darba, ārpus būvlaukuma?

Man patīk aktīvs dzīves
veids – ceļošana, sports.

profesiju. Sākumā izmēģināju da
žādus citus darbus, bet tad ierau
dzīju sludinājumu, ka ceļubūves 
testēšanas laboratorija meklē dar
biniekus. Man gan sākumā nebija 
ne mazākās nojausmas, kur eju 
strādāt.

Vai šim darbam nevaja-
dzēja kādu speciālu izglītību, 
pieredzi?

Nē, viņi meklēja ārzemnie
kus, lai būtu mazāk jāmaksā.   

Cik ilgi tur nostrādāji?
Trīs gadus. Taču tad man 

apnika, sailgojos pēc mājām un 
atbraucu atpakaļ uz Latviju. Kad 
atbraucu, izlēmu divas nedēļas 
atpūsties, un tad izsūtīju savu CV 
uz dažādām laboratorijām. Jau 
nākamajā dienā saņēmu atbildi 
no VAS “Latvijas Valsts ceļi” Ceļu 
laboratorijas.

Cik sen tu jau šeit strādā?
Nu jau astoņus gadus. Sāku 

kā laborants. 
Vai atgriežoties tu nolēmi 

arī studēt šo tēmu?
Nē, pāris gadus pēc atgrie

šanās es izdomāju, ka ģeogrā
fi tomēr ir jāpabeidz. Un es to 
veiksmīgi izdarīju. Pēc tam pāris 
gadus ar mācībām iepauzēju, 
taču vēlāk izlēmu, ka vajag mācī
ties konkrēti par sava darba jomu. 
Šobrīd studēju Rīgas Tehniskajā 
universitātē inženierzinātnes, 
transportbūves. Nu jau rit 3.kurss. 

Vai mācības atbilst tam, ko 
tu dari ikdienā?

Daļēji. Taču es gribu iegūt zi
nāšanas par to, kas notiek reāli uz 
ceļa, objektos. Šeit, laboratorijā, 
izpratni par to iegūt nevar.  

Ko tu domā darīt tālāk, var-
būt gribēsi iet uz ceļa – strādāt 
objektos?

Tad jau redzēs. Pagaidām 
man patīk strādāt šeit. Bet ar lai
ku – varbūt arī vēlēšos kaut ko 
pamainīt. 

Vai tev patīk tavs ikdienas 
darbs?

Es jau diezgan ilgi esmu to 
darījis, savā nozarē jūtos diezgan 
labs speciālists. Praktiski visas 
būvmateriālu testēšanas metodes, 
kas šeit ir pieejamas, esmu apgu
vis. Tā kā daudz esmu iemācījies, 

ikdienā man bieži nākas darīt 
kaut ko jaunu. Tagad sāksim tes
tēt betonu, un man ir jāiepazīstas 
ar standartiem. Testējam hidrau
liski saistītos materiālus, reciklē
tos materiālus. Reti, bet gadās, 
ka atbrauc kādi ārvalstu speciā
listi un grib pārbaudīt savus ma
teriālus. Man vislabāk patīk tas, 
ka ikdiena ir tik dažāda. Vēl es 
sadarbojos ar universitāti – arī 
pasniedzēji un studenti nereti 
grib kaut ko notestēt. Es labprāt 
palīdzu. Pagaidām gan neko jau
nu un unikālu neesmu atklājis, 
bet noteikti atklāšu!

Vai tev darbā ir jaunie kolē-
ģi, kurus tu apmāci?

Oficiāli viņi neskaitās manā 
pakļautībā, bet principā – jā, es 
apmācu gandrīz visus. 

Tev ir ģeogrāfa izglītība, esi 
šajā nozarē nostrādājis pietieka-
mi ilgi. Vai tev negribas vēl kaut 
ko pamēģināt?

Nedomāju, ka es varētu pilnī
gi nomainīt nozari, kurā strādāju.

Vai šeit ir arī karjeras 
iespējas?

Jā, ir. Ja mēs kā LVC labora
torija vairāk strādāsim ar betonu, 
tad es varētu būt atbildīgais, jo 
mana ārvalstu pieredze Īrijā lielā 
mērā bija saistīta tieši ar betona 
testēšanu. Es nešaubos, ka šim 
materiālam ir potenciāls. Katrā 
ziņā šajā laboratorijā es esmu vie
nīgais, kas ar betona testēšanu ir 
saskāries iepriekš.

Vai tev ir labas attiecības ar 
kolēģiem?

Laboratorijā pēdējā laikā dar
binieki paši piesakās – studenti 
nāk praksē un reizēm paliek strā
dāt pastāvīgi. Pēdējos gados šeit 
strādā daudz jauniešu. Es tiešām 
nevaru sūdzēties – mums ir ļoti 
labs kolektīvs.

Vai tu šeit saņem tikpat, cik 
strādājot Īrijas laboratorijā?

Tagad, pēc astoņiem gadiem 
atalgojums ir pietuvinājies tam, 
kāds bija Īrijas perioda sākumā. 
Reāli ražošanas inženieris Īrijā 
pelnītu 2,53 reizes vairāk. 

Ko tu dari ārpus darba?
Pēc kārtīgas darbadienas va

karā dodos uz treniņu.

Vai šis ir vienīgais aparāts, 
ar kuru tu strādā?

Nē, vēl es kopā ar kolēģi strā
dāju uz grunts penetrācijas ra
dara. Ar to mēs pārsvarā mērām 
asfalta biezumus – tā ir papildu 
kvalitātes kontrole. Mērījumus 
veicam arī pirms projektēšanas, 
lai sniegtu datus projektētājiem.

Ikdienā tu strādā uz ceļa?
Jā, būvdarbu   sezonā   pār

svarā esmu izbraukumā objektos, 
bet dati no abām iekārtām vēlāk 
ir jāapstrādā datorā, un to es daru 
savā darbavietā.

Šo darbu bez autovadītāja 
apliecības nemaz nevar darīt?

Jā, vajadzīga BE kategorija. 
Deflektometrs ir iebūvēts pieka
bē, un tās masa pārsniedz 750 kg, 
tādēļ vajadzīga papildu kategorija. 

Vai arī ziemā iespējams 
veikt mērījumus?

Ziemā mēs to nedarām, jo 
sasalušai ceļa segai ir ļoti laba 
nestspēja, un tā neatspoguļos pa
tieso stāvokli pārējos gadalaikos.

Ko tu dari ziemā?
Ziemā notiek datu apstrāde. 

Vēl es izskatu projektu starpziņo
jumus un gala redakcijas. Galve
nokārt koncentrējos uz ceļa segas 
aprēķiniem.

Cik sen tu strādā ar šo 
iekārtu?

Trešo vasaru ‒ trešo sezonu. 
Pirms tam man bija divi darbi, 
kas saistīti ar ceļiem. Pirmā prak
ses vieta un nākamie trīs gadi tika 

pavadīti nelielā ceļubūves firmā, 
darbs arī tur bija saistīts ar kvali
tātes kontroli. Vēlāk, jau studējot 
4.kursā, bija pārāk daudz laika 
jāvelta mācībām, tāpēc tajā laikā 
nestrādāju. 

Ko tu studēji?
Sākumā trīs gadus mācījos 

RTU koledžā. Lai iegūtu baka
lauru, bija jāmācās vēl pusotrs 
gads. Ceturtā kursa beigās izlēmu 
dzīvē nedaudz kaut ko mainīt. 
Darbs, ko darīju līdz tam, bija jau 
apgūts un gribēju iemācīties ko 
jaunu ‒ izlēmu pamēģināt projek
tēšanu. Ilgi meklēju uzņēmumu, 
kurā varu strādāt kā projektētājs
praktikants, bet neveiksmīgi. Tad 
RTU “Karjeras dienās” atradu 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” stendu, 
tur man piedāvāja darbu. Strādā
ju pie datu bāzes, kurā apkopoti 
būvdarbu veidu vienību izcenoju
mi. Paralēli tam man izteica pie
dāvājumu strādāt projektēšanā. 

Vai tev patika 
projektēšana?

Jā, ļoti! Patika gan darbs, 
gan kolektīvs. Tomēr saņēmu 
ļoti niecīgu atalgojumu. Man 
jau bija 24 gadi un augstskolas 
diploms... Sākumā, kad vēl ne
bija nekādas pieredzes, atalgo
jums likās adekvāts, bet vēlāk, 
kad daudz ko iemācījos, likās 
‒ esmu pelnījis ko vairāk. Tāpēc 
sāku meklēt citu darbu. Un šeit 
bija vakance.

Turpinājums 6. lapaspusē.
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Ceļu būvniecības lielā 
mehānisma mazie zobratiņi

Turpinājums. Sākums 4. lapaspusē.

Vai inženierzinātnes tevi 
interesēja jau skolas laikā?

Skolā man labi padevās fizi
ka un matemātika, kaut gan es 
nebiju izcilnieks. Beidzot vidus
skolu, man nebija nekādu ideju, 
ko mācīties, ko darīt. Tobrīd 
bija ekonomiskais uzplaukums, 
būvniecība bija ļoti aktuāla, un 
vecāki man ieteica ceļubūvi.

Es apmierināts ar šo izvēli?
Ļoti! Es uzskatu, ka atradu 

īsto vietu.
Kā turpmāk – vai redzi ie-

spējas attīstīties?
Jā, redzu! Teikšu godīgi – 

darbs uz iekārtām nav intere
sants. Brauc, spied pogu, notiek 
mērījums. Interesanti ir apstrādāt 
un analizēt šo datu rezultātus.

Taču man ļoti patīk doties 
arī izbraukumos – paralēli dar
bam sanāk apskatīt Latviju. Labi 
ir arī pamainīt darba apstākļus. 

Vai esi plānojis vēl kaut ko 
pamācīties?

Pēc bakalaura iegūšanas ie
stājos maģistrantūrā, esmu no
kārtojis visus eksāmenus. Ma
ģistra darbu es plānoju pabeigt 
gada laikā.

Par kādu tēmu?
Tēma būs saistīta ar ceļa 

nestspējas novērtēšanu ar krīto
šā svara deflektometru. 

Vai tev neapniks spaidīt šo 
pogu?

Mans darbs nav tikai po
gas spiešana. Pagaidām es 
ļoti labprāt to daru, jo, pildot 

manus darba pienākumus, man 
ir iespēja atrasties starp kom
petentiem un interesantiem 
cilvēkiem, kas strādā dažādās 
ceļubūves sfērās – mums daļā ir 
divi ģeologi, eksperts, kas spe
cializējas būvniecībā, un otrs – 
projektēšanā. Man apkārt ir vai
rāki eksperti, no kuriem es varu 
daudz mācīties, smelties zināša
nas un pieredzi. Vēl man ļoti pa
tīk tas, ka esmu klāt pie dažādiem 
jauniem procesiem, piemēram, 
esmu regulāri aicināts uzklausīt 
starpziņojumus dažādiem mūsu 
uzņēmuma finansētiem pētīju
miem, kā arī piedalīties darba 
grupas atkaitēs, kas darbojas pie 
jaunās ceļa segas projektēšanas 
metodikas izstrādes. 

Eduards Skribnovskis, 24 
SIA Binders ceļu meistars

Ko dara ceļu meistars?
Ceļu meistars faktiski vada 

darbus objektā ‒ sadarbībā ar 
būvdarbu vadītāju izpilda noteik
tus uzdevumus, kontrolē darbu 
izpildi, plāno tehniku, strādnie
kus, seko līdzi izpildes grafikiem, 
kvalitātei, budžetam. 

Tad tu faktiski esi atbildīgā 
būvdarbu vadītāja labā roka?

Jā, dažreiz būvdarbu vadī
tājam ir vairākas labās rokas. 
Objektā Ogrē, kur notiek ceļa 
rekonstrukcija, strādājam di
vatā, esam sadalījuši posmus. 
Protams, visu plānojam kopā, 
būvdarbu vadītājs sniedz re
komendācijas, palīdz ar savu 
pieredzi. Šim projektam ir 
piesaistīts projektu vadītājs, 
būvdarbu vadītājs, es, projektu 
asistents un ceļu strādnieki  – 
komanda ir pietiekami liela.

Vai tu visu laiku esi 
šeit uz vietas un vienmēr 
sasniedzams?

Jā, tā es te visu dienu 
dzīvojos.

Vai atšķiras darba apstākļi 
uz lielajiem ceļiem un  pilsētā?

Atšķiras, protams. Šeit satik
sme ir slēgta. Mēs varam brīvi 
darboties, tikai cilvēkiem jānod
rošina iespēja pārvietoties. Objek
tos, kur tiek slēgta tikai viena jos
la, apstākļi ir mazliet saspiestāki. 
Objekta atrašanās vieta, protams, 
nosaka darba organizāciju.

Vai tev vienā sezonā ir vai-
rāki objekti?

Skatoties, cik lieli. Šis šosezon 
ir otrais, kas ilgs līdz novembrim. 
Tad jau būs klāt ziema.

Cik sen tu esi šajā amatā?
Pusgadu. Sāku kā projektu 

asistents ‒ tad bija vairāk darba 
birojā ar papīriem. Vēlāk jau pār
gāju uz objekta lietvedību, pama
zām iepazinu, kā darbi norisinās 
uz vietas objektā.

Vai strādāt objektā bija ap-
zināts solis?

Jā, tas bija apzināti. Es par to 

Ilmārs Gorda, 40
„Projekts 3” ceļu nodaļas 
vadītājs 

Ko dara ceļu projektētājs?
Projektētāja galvenais uzde

vums ir ceļa būves pamatidejas 
radīšana, izvērtējot neskaitāmus 
faktorus un apstākļus, lai pēc iz
būves ceļš būtu drošs, labi uztve
rams un ilgmūžīgs. 

Vai projektētājs savā darbā 
var ļaut vaļu fantāzijai?

Ceļa trases projektēšana, 
manuprāt, ir viens no visintere
santākajiem darbiem, ko var veikt 
projektētājs. Mūsdienās trasēšana 
ir kļuvusi krietni ierobežotāka un 
sarežģītāka, jo ideālo risinājumu 
diemžēl būtiski ietekmē vairāki 
faktori – pārbūvējamo ceļu esošā 
ģeometrija, privātīpašumi, nepie
tiekamais valsts finansējums un 
citi apstākļi. 

Kas ir grūtākais projektētā-
ja darbā?

Trases izveidojums un ceļa 
pārredzamība viennozīmīgi ir 
ļoti saistīta ar sagaidāmo satik
smes drošību un vēlamo brauk
šanas komfortu, tāpēc nereti 
pēc segu pastiprināšanas pro
jektu realizācijas dzīvē projek
tētāju prātus turpina nodarbināt 
līdz galam nepadarīta darba 

sajūta  neiztaisnoti garenprofila 
izliekumi, nepaplašināti krustoju
mi, neapgaismotas ietves. Tomēr, 
lai cik liels vai mazs būtu māk
slinieks, arī ierobežotos apstākļos 
tam no pieejamā materiāla vai 
uzdevuma jāprot radīt labākais, 
kas viņam uzticēts. 

Vai projektētājs ir māksli-
nieks vai inženieris?

Ne mazāk svarīgs un inte
resants projektētāja darbs ir ceļa 
segas konstrukcijas modelēšana 
un tās pamatošana. Tā vairs nav 
projektēšanas mākslinieciskā, 
bet gan darba inženiertehniskā 
puse. Ceļa segas konstruktīvajiem 
risinājumiem tiek pievērsta pa
stiprināta uzmanība, īpaši pēdējā 
laikā, jo ceļa kilometra pārbūves 
izmaksas ir iespaidīgas, un valsts 
tās vairs nevar atļauties. 

Vai lētāk nozīmē sliktāk?
Nenoliedzami, tas būs sais

tīts ar zināmiem riskiem, jo 
esošais segas materiāls vairumā 
gadījumu tomēr neatbilst speci
fikāciju un segas aprēķina meto
dikas prasībām. Taču arī sabied
rībai jāsaprot, ka, nenodrošinot 
pietiekamu pārbūves finansēju
mu padomju laikā būvētajiem 
ceļiem, atsevišķi ceļa posmi, 
iespējams, kalpos mazāk nekā 
ceļu projektēšanas teorētiskajās 
dokumentācijās paredzēts. Tie 
ir riski, ar kuriem jārēķinās un 
kuri savstarpēji jādala.

Vai projektētājs arī būvnie-
cības laikā ir atbildīgs par savu 
piedāvājumu?

Būvdarbu sezonā projektē
tāja ikdienu papildina autoruz
raudzības pienākumu pildīšana. 
Darbs ir saspringts, interesants un 
atbildīgs. Tas prasa iedziļināšanos 

Andris Gitendorfs, 32
8. CBR tehniskais 
direktors

Cik ilgi esi šajā amatā?
Kopš maija beigām. 
Ko tu darīji pirms tam?
Es biju būvniecības kompā

nijas A.C.B. projektu vadītājs un 
Ceļu departamenta vadītājs. 

Sāksim no sākuma. Kāds 
bija tavs pirmais darbs nozarē?

Sāku es Talsos 18. ceļu rajo
na nodaļā, kur pirms 13 gadiem 
tīrīju pieturas un krāsoju ēkām 
sienas, jumtus. Tolaik mācījos 
Rīgas Tehniskās universitātes 
koledžā transportbūves.

Kāpēc tāda izvēle?
Spēlēju basketbolu U18 

izlasē, kad atgriezos Latvijā, 
iestājeksāmeni Latvijas Univer
sitātē bija jau beigušies. Man 
tovasar bija divas iespējas – stā
ties Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā vai Rīgas Tehniskajā 
universitātē. 

Vai izvēli nenožēlo?
Nu jau vairāk nē. 
Kas bija tavs nākamais 

darbs pēc pieturu krāsošanas?
Pēc 2. kursa būvniecības 

uzņēmumā A.C.B. bija “iesau
kums” – kā armijā. Viņi laikam 
juta, ka nāk virsū bums, sākās 
Eiropas fondu naudas. Viņi 

juta, ka būs daudz darba, tāpēc 
ņēma darbā studentus. Tā mēs 
tur nonācām kādi 810 cilvēki 
no kursa. 

Kādi bija tavi pienākumi, 
strādājot A.C.B.?

Es sāku kā ceļu strādnieks 
objektā – liku ceļu apmales. Pēc 
tam ziemā bija jāstudē, un uz
ņēmums bija ļoti elastīgs, bija 
iespējams apvienot darbu ar 
mācībām. Tolaik darbs bija ofisā 
ar izpilddokumentiem – palī
dzēju būvdarbu vadītājam. Kad 
ziema bija pārlaista, atkal – ārā 
“uz lāpstas”.

Un tā – cik gadus?
23 gadus strādāju “uz lāps

tas”, pēc tam biju meistara pa
līgs, vēlāk kļuvu par meistaru. 
Kā meistars 2006. gadā “Arēnai 
Rīga” taisīju automašīnu stāv
laukumus. Esmu ļoti pateicīgs 
savam skolotājam Kārlim Bur
meistaram ‒ pie viņa es izau
gu no ceļu strādnieka līdz pat 
viņa priekšniekam. 

Vai nākamais tavs darbs 
bija projektu vadītājs?

Nē, biju arī darbu vadītājs. 
Tas iekrita laikā pēc “trekna
jiem gadiem”, varbūt nelaikā 
(smejas). Kā projektu vadītājs 
nostrādāju divus gadus, vēlāk 
paralēli tam biju arī Ceļu de
partamenta vadītājs. Četrus 
gadus tā nostrādājis, sapratu, 
ka vēlos dzīvē kaut ko mainīt. 
Tolaik piedalījāmies lielā pro
jektā lidostā un pēc tā vēlējos 
kaut ko citu.

Uzņēmums piedāvāja iz-
augsmes iespējas?

Jā, bija atklāts konkurss. Sā
kumā nebiju pārliecināts – tālu 
tomēr, jo darbs Smiltenē, bet 
viss sakārtojās. Esmu pateicīgs 
sievai ‒ viņa piekrita, ka dažas 
dienas nedēļā dzīvoju Smiltenē 
uz vietas.

Ko nozīmē būt tehniska-
jam direktoram?

Ja projektu vadītājam vien
laicīgi ir 12 projekti, tad teh
niskais direktors atbild par 
visa uzņēmuma projektiem, 
resursiem kopumā. Man ir jā
pārredz viss lauks. Ir mērķis, 
ko uzņēmums vēlas sasniegt, 
un uz šo mērķi ir jāiet. Piemē
ram, šogad aktīvā būvniecība 
iesākās ļoti vēlu, bet finansiā
lie rezultāti 2. pusgadā ir jāap
gūst. Liela nozīme, protams, ir 
arī komandai. 

Katra students sapņu 
karjera. Ko tālāk?

Jāapgūst tas, ko esmu ie
sācis. Tagad ir jāstrādā ‒ jā
apgūst, jāsaprot, kur esmu 
nonācis. 

Uzņēmums ir pietiekami 
liels, lai nodrošinātu saviem 
darbiniekiem karjeras iespējas 
uzņēmuma iekšienē.

Nākotnē, es domāju, šo 
iespēju būs vēl vairāk. Cilvēku, 
kas paceļas virs “līnijas cilvē
kiem”, nav daudz, tirgū trūkst 
spējīgu darbinieku.

Kur tad paliek studenti? 
Konkurenci nejūtat?

Negribu teikt neko slik
tu, bet pēdējā laikā situācija 
ir pasliktinājusies. Mūsdienās 
nozare pārvēršas par tādu ju
ridisko kantori, cilvēki saraks
tās, būvniecība nav tāda, kā 
agrāk. Ambīcijas jauniešiem 
ir lielākas – viņi nav ar mieru 
strādāt “uz lāpstas”, grib uzreiz 
par direktoru. 

Vai izjūti uzņēmuma 
aizmuguri?

Ja jau esmu tik tālu ticis, 
tad jā. Ir jūtams atbalsts arī 
krīzes situācijās. Gan pirms 
vairākiem gadiem, kad biju 
darbu vadītājs, gan arī šogad. 
Plecs ir jūtams.

būvniecības procesos un teh
noloģijās, lai ceļa būves risinā
jumi tiktu maksimāli uzlaboti. 
Autoruzraudzība ir ļoti svarīga 
un nepieciešama, jo jebkurš dzī
vokļa remonta veicējs saprot, ka 
nevienā projektā nekad nebūs 
iespējams paredzēt pilnīgi visas 
skrūves ar precizitāti 100%. 

Kas ir lielākie riski projek-
tam uz papīra un projekta reali-
zācijai dzīvē?

Ceļu nozarē redzamākā 
problēma parasti ir saistīta ar ze
mes darbiem, kuru daudzums 
tiek aprēķināts no informācijas, 
kas iegūta urbumos.

Kāda izglītība ir 
projektētājam?

Lai kļūtu par projektēšanas 
būvinženieri, ir jāiegūst vismaz 
otrā līmeņa augstākā izglītība 
specialitātē, kā arī pēc studiju 
pabeigšanas vismaz 3 gadi jā
nostrādā projektēšanas jomā 
sertificēta atbildīgā projektētāja 
vadībā.

Kā veidojusies tava 
karjera?

Studiju laikā no 1997. līdz 
1998. gadam strādāju BOVAS 
“Autoceļu izpēte” tehnoloģijas 
daļā, pēc tam četrus gadus SIA 
“Pro Via” biju projektēšanas in
ženiera palīgs. No 2002. gada 
esmu SIA “Projekts 3” valdes 
loceklis, projektu vadītājs un 
būvinženieris. No 2002. gada 
arī docenta pienākumu izpil
dītājs RTU kursā “Autoceļu 
projektēšana”. No pagājušā 
gada darbojos ekspertu komi
sijā Latvijas būvinženieru savie
nībā, un šogad esmu kļuvis arī 
Būvniecības valsts kontroles bi
roja ekspertu komisijas loceklis.

jau iepriekš runāju ar departa
menta direktoru. Man ir plāns, 
kā veidot savu karjeru – vispirms 
ceļu meistars, tad būvdarbu vadī
tājs un projektu vadītājs. Šie etapi 
ir jāiziet, lai zinātu, kā notiek reālā 
darbība.

Tu tēmē uz būvdarbu vadī-
tāju, tu gribētu to nākotnē darīt?

Jā. 
Kāda tev ir izglītība? 
Es Rīgas Tehniskajā univer

sitātē studēju transportbūves. 
Līdz tam bija gari līkloči. Pēc 
vidusskolas sāku studēt au
totransportu, tad pārgāju uz 
civilo būvniecību, jo likās, ka 
autotransports nav mana lie
ta. Sapratu, ka nav jēgas iegūt 
izglītību, kurā nevēlos strādāt. 
Transportbūves sāku studēt pēc 
tam, kad atnācu uz Binderu. 
Es meklēju tādu profesiju, kurā 
būtu savienotas vairākas lietas – 
gan tehniskā puse, gan finanses, 
gan ekonomika un jurispruden
ce. Un tagad es tiešām ikdienā 
ar to visu saskaros. Sākot strādāt 
Binderā, es ieguvu pārliecību, 
ka man tas patīk: daudzpusīgi, 
dažādi notikumi, dinamika. Tad 
arī izlēmu, ka šis arī būs īstais 
studiju virziens.

Cik tālu esi ticis ar studijām?
Esmu pusē. 
Vai vari savienot mācības ar 

darbu?
Ir nedaudz jāiespringst, bet 

varu. Sestdienas, svētdienas ir 
jāvelta mācībām. Bet tas nav 
pārāk grūti, it sevišķi, ja redzi, 
kā mācības iet kopā ar praktis
ko darbu. Daudziem objektā 
notiekošajiem procesiem ir labi 
zināt zinātnisko pamatojumu. 
Man vienmēr ir bijis interesanti 
parunāt ar mūsu laboratorijas 
cilvēkiem. 

Vai šī joma tevi interesēja 
jau mācoties skolā?

Vidusskolā es nezināju, ko 
gribu darīt. Man padevās gan 
eksaktie priekšmeti, gan soci
ālās zinātnes. Arī skolotāji ar 
izvēli īsti nepalīdzēja – katrs 
vilka deķīti uz savu pusi. Es 
zināju, ka gribu mācīties teh
niskas lietas. Darīt kaut ko 
tādu, lai pēc tam ir iespējams 
atbraukt un uz to apskatīties. 
Vienu brīdi strādāju metāl
apstrādē, man bija savs uzņē
mums, bet arī tā nebija no
zare, kas man patiesi patiktu. 
Tā, meklējot darbu, nonācu 
Binderā.

Vai Binders ir tava pirmā 
darbavieta nozarē?

Jā, pirmā un vienīgā. 

Vai tu redzi iespēju 
savu karjeru veidot tieši šajā 
uzņēmumā?

Jā, redzu, noteikti! Uzņē
mums ir plašs, šeit ir daudz da
žādu speciālistu. Ja cilvēks vēlas, 
ir iespēja mācīties no visiem. 
Mums tiek nodrošinātas arī da
žādas apmācības, pilnveidoša
nās un izaugsmes iespējas.

Vai atalgojums nozarē, 
privātuzņēmumā, tavuprāt, 
ir adekvāts? Vai vari sevi 
nodrošināt?

Domāju, jā. Ja sekmīgi visu 
izdodas izdarīt, ir labi.

Vai izjūti konkurenci?
Tādu konkurenci, ka man 

kāds katru dienu mītu uz pa
pēžiem un es zinātu ‒ aiz manis 
stāv cilvēku rinda, kas pie pir
mās kļūdas gatavi ieņemt manu 
vietu, neesmu izjutis. Domāju, 
ka ceļu nozare pašlaik ir diezgan 
populāra. Pie mums nāk strādāt 
daudz studentu, īpaši vasaras 
mēnešos, daudzi paliek strādāt 
arī pēc prakses.

Darbs šajā nozarē, kā zi
nāms, nekad nebeidzas. Šī no
teikti nebūs tā nozare, kurā viss 
kādā brīdī varētu apstāties.

Kas ir vajadzīgs, lai kļūtu 
par būvdarbu vadītāju? Kā tev 
pietrūkst, diploma?

Atbildīgais būvdarbu va
dītājs ir sertificēts speciālists. 
Beidzot mācības, ir vajadzīga 
prakse – ar bakalaura grādu 
un inženiera kvalifikāciju ir 
vajadzīgi trīs gadi. Līdzīgi kā 
mediķiem rezidentūra. Ir sa
protams, ka praktiskajai piere
dzei ir jābūt. 

Vai darba vide tevi apmie-
rina? Vai jūties novērtēts?

Jā, kolektīvs labs, šajā ob
jektā visi ir paklausīgi (sme
jas). Pa šo laiku, kopš šeit strā
dāju, esmu profesionāli audzis, 
daudz iemācījies, man ir uzti
cēti jauni pienākumi. Tas no
zīmē, ka man uzticas.

Vai tev nav bijusi vēlēša-
nās izmēģināt savus spēkus 
kādā citā nozarē?

Nē, es jau daudz dzīvē 
esmu pamēģinājis. Pašlaik 
mani darbs un iespējas apmie
rina. Tas, uz ko es eju, ir projek
tu vadītājs – tas ir darbs gan ofi
sā, gan objektā. Labs komplekts. 

Kā tu atslēdzies no darba?
Sportoju. Mums ir uzņē

muma basketbola komanda. 
Mēģinu brīvajā laikā paceļot. 
Sezonas laikā gan ir tikai darbs, 
mājas, mājasdarbi, īsa pastaiga, 
miegs, darbs...
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Rīgas Motormuzeja galve
nais restaurators Gunārs Dor
tāns atzīst, ka Rīgas Motor
muzejs ir bijis populārs visos 
laikos, un arī tā pirmsākumos 
uz muzeju nāca tūkstošiem 
cilvēku. Tolaik muzeja po
pularitāte bija augsta, jo tas 
bija vienīgais seno spēkratu 
muzejs bijušajā Padomju sa
vienībā. Tagad muzejs kļuvis 
ne tikai par lielāko, bet arī 
modernāko tehnikas muzeju 
Austrumeiropā. 

Līdz ar muzeja rekons
trukciju un jaunas modernas 
ekspozīcijas izveidi Rīgas Mo
tormuzejs spēj ieinteresēt ne 
tikai tehnikas un auto fanus, 
bet arī ģimenes, bērnus un 
jauniešus. No pārdotajām bi
ļetēm var secināt, ka gandrīz 
50% apmeklētāju ir iegādāju
šies tieši ģimenes biļetes. Otru 
lielāko apmeklētāju grupu sa
stāda individuālie apmeklētāji 

 29% pieaugušie, tad bērni, 
seniori un studenti.  Visvairāk 
apmeklētāju bijuši no Latvijas, 
kā arī Lietuvas un Igaunijas. 
Bet muzeju ir apmeklējuši arī 
interesenti no Itālijas, Franci
jas, Jaunzēlandes un Kanādas. 

Atjaunotais motormuzejs 
spēj ieinteresēt plašu apmeklē
tāju auditoriju. Auto entuzias
tus muzejs pārsteidz ar uni
kāliem autobūves paraugiem 
un kvalitatīvi restaurētiem 
automobiļiem. Muzeja eks
pozīcijā apskatāmi pasaules 
autobūves agrīnie spēkra
ti, unikāli Kremļa limuzīni, 
leģendāri sacīkšu auto, pa
domju auto nosta’lģija, kā arī 
mūsdienu auto zīmolu pirm
sākumi un Latvijas autobūves 
paraugi. Kopumā muzejā ap
skatāmi vairāk nekā 100 uni
kāli eksponāti.

Ģimenēm ar bērniem mu
zejs piedāvā iespēju iepazīt 

autobūves vēsturi caur inter
aktīviem ekrāniem, video stās
tiem, virtuālo realitāti, skaņas 
efektiem un citām moderna
jām tehnoloģijām. Ekspozī
cijā pieejamas arī ar auto te
matiku saistītas spēles, kā arī 
bērnu rotaļu zona. Muzejā ir 
pieejamas ģimenes biļetes, 
bērniem līdz 6 gadu vecu
mam muzeja apmeklējums ir 
bezmaksas. 

Lielāko apmeklētāju uz
manību piesaista tieši inter
aktīvie ekspozīcijas punkti. 
Populārākie pieturas punkti 
ekspozīcijā nemainīgi ir: ie
spēja virtuāli iejusties un ie
mūžināt sevi armijas parādē, 
braucot ZiS parādes automo
bilī, “Impresija par braucienu 
uz kāzām kolhozā Borma
ņos 1975. gadā” jeb virtuāls 
brauciens PAZ autobusā un 
Elektro RAF mikroautobusa 
virtuālā krāsošana, mainot 

multimediālo 3D projekciju. 
Turpretī bērnu vidū vislielā
ko ieinteresētību var manīt 
automoto sporta ekspozīcijā, 
kur iespējams iejusties trases 
operatora lomā un sekot līdzi 
autosacensībām. 

Īstenotais muzeja rekons
trukcijas projekts ir veicinājis 
pozitīvas pārmaiņas arī mu
zeja darbības virzienos un 
sniegto pakalpojumu kvali
tātē. Līdz ar rekonstrukciju 
muzejs ir ieguvis atsevišķu 
maināmo izstāžu zāli, peda
goģisko nodarbību telpu, kā 
arī jaunu modernu konferen
ču zāli, kas izbūvēta muzeja 
ēkas 3. stāva centrālajā fasā
des daļā. Mērķis ir nostipri
nāt muzeja statusu kā aug
stas kvalitātes konferenču, 
prezentāciju, korporatīvo, kā 
arī radošo sfēru pasākumu 
norises vietu.   

Kopumā pirmajā mēnesī 
par motormuzeja ieejas biļe
tēm iekasēti gandrīz 165  000 
eiro. Muzeja direktors Aivars 
Aksenoks uzsver, ka mērķis ir 
sasniegt 100 tūkstošus apmek
lētājus gadā, bet izaicinājums 
būtu pārspēt 1990. gada rekor
du, kad muzeju apmeklēja 130 
tūkstoši cilvēki. 

Rīgas Motormuzejs ir at
vērts katru dienu no 10 līdz 
18. Vairāk par biļešu cenām, 
atlaidēm un bezmaksas ap
meklējumiem iespējams uzzi
nāt muzeja mājas lapā: www.
motormuzejs.lv.

Motormuzeja rekonstruk
cija tika pabeigta 2016. gada 
1. jūlijā. Tā dizaina autori ir 
aģentūra “H2E”. 

CSDD Rīgas Motormuzeju 
pirmajā mēnesī apmeklējuši 
26 tūkstoši cilvēku

Pirmajā mēnesī pēc rekonstrukcijas „Ceļu satik-
smes drošības direkcijas” (CSDD) Rīgas Motormuze-
ju apmeklējuši vairāk nekā 26 tūkstoši interesentu. 
Gandrīz puse no visiem muzeja apmeklētājiem bija 
ģimenes ar bērniem.

Pasākuma devīze šogad 
bija “Mēs par drošu auto!”, 
un galvenais mērķis bija mu
dināt autobraucējus piedalī
ties ceļu satiksmē ar drošiem 
un tehniskā kārtībā esošiem 
transportlīdzekļiem, lai neap
draudētu ne savu, ne arī citu 
satiksmes dalībnieku veselību 
un drošību. 

Bez auto diagnostikas un 
tehniskās apskates pakalpoju
miem, klientiem bija iespēja 
izmēģināt sajūtas auto apgāža
majā stendā, noskaidrot, kas ir 
divu promiļu reibuma brilles, 

izvietot ceļa zīmes krustoju
mos un pārbaudīt auto pirms 
braukšanas.

Gulbenes, Talsu un Dau
gavpils CSDD nodaļās bez
maksas auto diagnostiku va
rēja veikt tikai pēc iepriekšējā 
pieraksta, bet Rīgā, tāpat kā 
citus gadus, bija “dzīvā” rinda.

Šogad pasākums “Teh
niskās apskates nakts” notika 
piekto gadu. 

Pozitīvais, kas raksturo 
šo projektu, ir fakts, ka auto 
īpašniekiem nav vienaldzīgs 
spēkrata tehniskais stāvoklis. 

Četrās pilsētās notikušajos “Tehniskās 
apskates nakts” pasākumos par nederīgām 
satiksmei atzītas 80% automašīnu

Fotoziņa

Vecpiebalgas novadā atklāts 
rekonstruētais Vecpiebalgas ceļa posms 
un jaunais tilts pār Gauju Taurenē

Augustā tika pabeigti remontdarbi uz reģionālā autoceļa 
Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no pārvada pār 
bijušo dzelzceļa līniju līdz Brežģa kalnam aiz Taurenes (24,6.-
38,0.km). Vecpiebalgas ceļa posms ir pirmais reģionālo ceļu 
objekts, kas finansēts no jaunā ES fondu perioda līdzekļiem.

“Vecpiebalgas ceļš ir ļoti nozīmīgs ne tikai Vecpiebalgas 
novadam. Tā ir artērija, kas savieno vairākus centrālās 
Vidzemes novadus. Tagad ceļš tiek sakārtots, un tas būs 
labs atspaids reģiona attīstībai – labs ceļš ļauj labāk attīstīt 
uzņēmējdarbību, veicina tūrismu,” svinīgajā posma atklāšanā 
teica satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Projekta ietvaros arī izbūvēts jauns monolīta dzelzsbetona 
trīslaidumu tilts pār Gauju. Tilts pār Gauju Taurenē tika uzcelts 
1929. gadā, bet kara laikā 1944. gadā tika uzspridzināts un pēc 
tam atjaunots. Pēdējo reizi tilts piedzīvoja remontu pirms 55 
gadiem. 

Svinīgajā pasākumā kopā ar satiksmes ministru Uldi Auguli 
un VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Jāni Langi 
piedalījās arī Loreta Ločmele, kas pirms 3 gadiem rakstīja 
vēstuli tālaika ministru prezidentam Valdim Dobrovskim, 
aicinot uzsākt ceļa remontdarbus.

Vecpiebaldzēni pirms vairākiem gadiem aktīvi iestājās par šī 
ceļa atjaunošanu un pašlaik var būt gandarīti par rezultātu –  
sakārtotu autoceļa posmu. Patlaban būvdarbi turpinās 
nākamajā posmā, ieskaitot pašu Vecpiebalgu.
 

Gulbenē, Talsos, Daugavpilī un 
Rīgā “Tehniskās apskates nakts” 
pasākumos pārbaudīto auto vidē-
jais vecums bija 14 gadi, un 80% 
saņēma vērtējumu “2” vai “3”, kas 
nozīmē − auto ceļu satiksmei nav 
derīgs. Tehniskās apskates darbi-
nieki visvairāk aizrādījumus iztei-
ca par balstiekārtas bojājumiem, 
nenoregulētiem lukturiem, brem-
žu sistēmas bojājumiem, eļļas no-
plūdi, kā arī bīstami nodilušām 
riepām.

Iepriekšējos gados auto dia
gnostika tika veikta gandrīz 
pieciem tūkstošiem automa
šīnu visos Latvijas reģionos. 
Šo auto kopējās raksturīgās 
iezīmes ir: vidējais vecums ap 
1015 gadiem, 80% no tiem 
tika atklāti lielāki vai mazāki 
defekti, pie tam lielākā daļa 
no šiem auto ikdienā piedalās 
ceļu satiksmē. Galvenās auto 
diagnostikā atklātās problē
mas saistītas ar ritošo daļu, 
bremžu sistēmu un auto gais
mām, kas primāri braucējiem 
garantē drošību ceļu satiksmē.

Latvijas autoparka vidējais 
vecums ir ap 13 gadiem, tas ir 
gandrīz divreiz vecāks nekā 
vidēji Eiropā, kur vecums ir 
68 gadi. Latvijā katra otrā au
tomašīna tehniskajā apskatē ir 
ar bojājumiem, kas norāda, ka 
ikdienā par auto ir jārūpējas 
rūpīgāk un regulārāk. Kat
ru dienu tehniskajā apskatē 
tiek atklāti satiksmes drošībai 
pilnībā nepieņemami fakti, 
piemēram, katru dienu katrā 
otrajā tehniskās apskates staci
jā kādam automobilim atsaka 
darboties bremžu sistēma.
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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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uzturētājs un VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija.
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Kāds turīgs vīrs pieklājīgā ātrumā ar 
mersi brauc pa šoseju. Pēkšņi viņu 
apdzen maza sarkana mašīnīte bez 
jumta. Pirmais spiež gāzi grīdā, knapi 
piebrauc līdzās, atver logu un auro:
‒ Eu, es par tādu ātrumu sapņoju. Kas 
tev par mašīnu?
‒ Nē-zī-nū!
‒ A pats tu – no kurienes?
‒ No ā-mē-ri-kā-ņū kāl-nī-ņiem!

* * *
Sarunājas divi draugi.
‒ Dzirdēji, Mārtiņu krastmalā kārtīgi 
noštrāfējuši?! Šmigā uzbrauca zirgam 
ar jātnieku.
‒ Un kā viņam, nabadziņam?
‒ Mašīna lupatās, pats tika cauri ar 
izbīli.
‒ A tam vīram ar zirgu?
‒ Kas tad tam – tas jau no bronzas...

* * *
Brauc BMW lielā ātrumā, šo aptur 
policija. Šoferis izlec no mašīnas un 
sāk kaut ko spārdīt un lauzt:
‒ Par šito mēslu es 300 eiro atdevu..
Policists neizpratnē:
‒ Kas noticis?
‒ Nopirku antiradaru, bet tas, maita, 
nestrādā.
‒ Es jūs vispār par neieslēgtām gais-
mām apturēju.

* * *
Brauc uzņēmējs ar mašīnu, skatās – 
ceļa malā divi viņa draugi aiz padu-
sēm stiepj trešo.
‒ Kas noticis?
‒ Jančuks mašīnu atdeva servisā. Mā-
cām staigāt.

* * *
Ceļa malā apstājies bentlijs, mehāni-
ķis rokas pa motoru, mašīnas īpaš-
nieks stāv blakus. Pēkšņi mehāniķis 
saka:
‒ Laikam atradu vainu.
‒ Nu?
‒ Te ir īssavienojums.

Mašīnas īpašnieks iebāž roku kabatā, 
izvelk maku:
‒ Nekādu problēmu, davai, pagarini!

* * *
Divi biezie iebrauc autosalonā, viens 
no viņiem nopērk divus 600-tos 
meršus – vienu sev, otru draugam. 

Draugs neizpratnē:
- A man kāpēc?
- Tu taču vakar mani ar kafiju 
uzcienāji?!

* * *
Augstai amatpersonai darbā pie-
ņemts jauns šoferis. Pirmās darba 

dienas rīts. Šoferis sveicinās:
- Labrīt, mani sauc Dzintars.
- Man tavs vārds nav jāzina, kāds tev 
uzvārds?
- Sauciet mani par Dzintaru.
- Uzvārds?!
- Mīļais.
- Tā, labi, braucam, Dzintar!
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