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CSDD “Tehniskās apska-
tes naktīs” arī šogad at-
klāj automašīnu bojāju-
mus, kas var apdraudēt 
drošību uz ceļiem.

Latvijā septembrī būs 
vēl 12 pārvietojamie 
fotoradari.

Satiksmes ministrs 
un LVC vadība 
apseko plūdu 
skartos ceļus 
Latgalē.

Būvnieki un autobraucēji 
uz viena ceļa

Luksoforu priekšnieks. 
Viss par 58 luksoforiem, 
kas darbojas uz valstij 
piederošajiem ceļiem.

Uz Rīgas apvedceļa 
Salaspils novadā 
remonti. Iesakām 
izmantot citus 
maršrutus.

Ceļu remontdarbi neizbēgami ir saistīti ar neērtībām autobraucējiem: 
luksofori, reversā kustība, satiksmes regulētāji. Kā organizē satiksmi 
remontdarbu laikā?
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Augulis: nākamgad 
vietējos autoceļos plānots 
ieguldīt lielāko finansēju-
mu pēdējo 25 gadu laikā
“Grants ceļi visur valstī dau-
dzus gadu ir bijuši pabērna 
lomā, līdzekļu to uzturēšanai 
tika atvēlēts ļoti maz, tāpēc 
vietējās un reģionālās nozīmes 
ceļu stāvokli nevar nosaukt 
par labu. Nākamgad ir plānots 
stipri palielināt finansējumu 
tieši vietējiem grants ceļiem, 
novirzot tiem 25 miljonus 
eiro. Šie līdzekļi nāk no akcī-
zes nodokļa iekasēšanas plāna 
pārpildes 2016.gadā, un saska-
ņā ar valdības pērn lemto tiks 
novirzīti valsts autoceļu tīkla 
uzturēšanai,” norādīja satiksmes 
ministrs. “Šis būs lielākais finan-
šu ieguldījums vietējās nozīmes 
valsts autoceļos viena gada 
ietvaros pēdējo 25 gadu laikā,” 
uzsvēra U.Augulis.
Valsts autoceļu tīklā vairāk kā 
puse – 12 000 km – ir autoceļi 
ar grants segumu. 

Septembrī darbu sāk 12 
pārvietojamie fotoradari

Valsts policija ir saņēmusi 12 
jaunus pārvietojamos fotora-
darus, kas jau septembrī kon-
trolēs ātrumu uz ceļiem visā 
Latvijā. Patlaban uz Latvijas 
ceļiem ir 40 stacionārie foto-
radari, šogad tiks pieslēgti vēl 
20, bet nākamgad – vēl 40.
Policijas mājaslapā var iepa-
zīties ar vietām, kurās atrodas 
stacionārie fotoradari. Tāpat ir 
norādītas vairāk nekā 100 vie-
tas Rīgā un visā Latvijā, kurās 
varētu atrasties pārvietojamie 
fotoradari, taču autovadītāji 
nezinās, kurā dienā kurā no 
šīm vietām tie būs novietoti. 

Jūrmalā slēgs dzelzceļa 
pārbrauktuves Ķemeros, 
Slokā un Dubultos

Septembrī un oktobrī uz re-
montdarbu laiku slēgs dzelzceļa 
pārbrauktuves Ķemeros, Slokā 
un Dubultos. Autovadītāju ēr-
tībām tiks izvietotas informatī-
vās ceļa zīmes šo pārbrauktuvju 
apbraukšanai. Slokā apbraukšana 
paredzēta pa Satiksmes ielu, Du-
bultos – pa Dārzu ielu, bet Ķe-
meros – pa Satiksmes ielu Slokā.
Dzelzceļa pārbrauktuve uz 
Ventspils šosejas pie Slokas Sta-
cijas būs slēgta no 11.  septem-
bra pulksten 8 līdz 15. septem-
bra pulksten 18.
Pārbrauktuve Slokas ielā pie 
Dubultu stacijas būs slēgta no 
25.  septembra pulksten 8 līdz 
29. septembra pulksten 18.
Dzelzceļa pārbrauktuve Tukuma 
ielā pie Ķemeru stacijas būs slēg-
ta no 2. oktobra pulksten 8 līdz 
6. oktobra pulksten 18.

87% velobraucēju Rīgas 
ielās nejūtas droši

Lielākā daļa (87%) velobrau-
cēju, pārvietojoties pa Rīgas 
ielām, nejūtas droši, liecina ap-
drošināšanas kompānijas “BTA 
Baltic Insurance Company” 
aptaujas dati. Lielākā daļa (63%) 
velobraucēju par lielāko draudu 
savai drošībai uzskata automa-
šīnas, bet 31% - infrastruktūru 
un bedres. 

Uz Rīgas apvedceļa Salaspils novadā 
būs īpaši palēnināta satiksme
Remontdarbu laikā autovadītājiem ieteicams 
izmantot citus maršrutus. 

4. septembrī sāksies būv-
darbi uz tilta pār Mazo Jug-
lu uz Rīgas apvedceļa A4 
(Baltezers–Saulkalne) pirms 
krustojuma ar autoceļu Ul-
broka–Ogre (P5), tāpēc šajā 
posmā satiksme notiks tikai 
pa vienu joslu un tiks mainīta 
satiksmes organizācija. Tiek 
prognozēts, ka satiksme šajā 
apvedceļa posmā būs īpaši pa-
lēnināta, tāpēc tranzīta trans-
portam un vietējiem iedzīvo-
tājiem iesakām izmantot citus 

maršrutus (pielikumā iespē-
jamo apbraucamo ceļu shē-
mas). Remontdarbi skars arī 
apvedceļa (A4) krustojumu ar 
autoceļu Ulbroka–Ogre (P5). 

Satiksmes organizācijas 
izmaiņas:
• gandrīz kilometru garā ap-
vedceļa posmā pirms tilta pār 
Mazo Juglu, tiltu ieskaitot, 
Daugavpils šosejas (A6) vir-
zienā tiks slēgta viena josla; 
• no autoceļa Ulbroka–Ogre 

(P5) krustojumā ar apvedceļu 
nedrīkstēs nogriezties ne pa 
labi, ne pa kreisi, tiks atstāts ti-
kai taisns braukšanas virziens; 
• Rīgas apvedceļa A4 (Balte-
zers–Saulkalne) un autoceļa 
Ulbroka–Ogre (P5) krusto-
jumā tiks izslēgti luksofori; 
• satiksmi būvdarbu zonā re-
gulēs pagaidu luksofori. Ne-
pieciešamības gadījumā tiks 
piesaistīti satiksmes regulētāji. 
 Lai savlaicīgi informētu sa-
tiksmes dalībniekus par 

minētajām satiksmes orga-
nizācijas izmaiņām, vairākās 
vietās tiks uzstādītas informa-
tīvās zīmes: Tīnūžos, Salaspilī, 
Sauriešos, Dreiliņos, Ulbrokā, 
Līčos, autoceļu A2 un A4 div-
līmeņu mezglā, kā arī auto-
ceļu P8 un P80 krustojumā 
  
Rekomendējamie apbrauk-
šanas maršruti tranzīta 
transportam:
• virzienā no Rīgas un Tal-
linas uz Daugavpili, Rē-
zekni vai Maskavu ietei-
cams izvēlēties autoceļa A6 
Rīga–Daugavpils  maršrutu; 
• virzienā no Bauskas un Viļ-
ņas uz Tallinu – caur Rīgu, se-
kojot informatīvām norādēm; 
• virzienā no  Daugav-
pils, Rēzeknes, Maskavas uz 
Rīgu vai Tallinu – ieteicams 

izvēlēties ceļu caur Rīgu; 
• virzienā no Rīgas vai Tallinas 
uz Bausku vai Viļņu – caur Rīgu 
un pa Daugavpils šoseju (A6). 
  
Vieglajam transportam un 
vietējiem iedzīvotājiem ietei-
camais apbraukšanas maršruts 
Salaspils un Tallinas virzienā 
– caur Tīnūžiem vai Ikšķili, iz-
mantojot valsts reģionālos au-
toceļus Inčukalns–Ropaži–Ik-
šķile (P10) un Rīga–Ērgļi (P4).

 
 Augusta sākumā uz Rīgas 
apvedceļa A4 (Baltezers–Saul-
kalne) posmā no Avotiem līdz 
ceļa pārvadam pār dzelzceļu 
pie Daugavpils šosejas (12,48.-
19,66. km) tika uzsākta auto-
ceļa segas pārbūve. Šo remont-
darbu ietvaros tiks atjaunots 
arī tilts pār Mazo Juglu.
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Viss, pie ceļiem kas vakaros ... spīd un laistās,
Ir domāts drošībai, nevis skaistumam...

Kas spuldzes uz ceļa vai tunelī sitīs,
Tas netrāpīs spuldzei, 
bet trāpīs citiem, –

Omītei sirmai vai paša draugam.
Vai tiešām jānotiek nelāgam 
kaut kam?!

Ja luksofors nerādīs 
sarkano gaismu,

Ja gājēji iet tumšā tunelī bīsies,

       Uz mūsu ceļiem 
     arvien vairāk

                                         Dzīvju plīsīs.

Cik daudz luksoforu ir uz 
valstij piederošajiem ceļiem?

Kopā valsts ceļu tīklā ir 58 
luksoforu objekti – tajā skaitā 
gan luksofori pie atsevišķām 
gājēju pārejām, gan lielajos 
krustojumos. Ne visi luksofo-
ri, kas atrodas pašvaldību te-
ritorijās uz tranzītielas (valsts 
ceļa turpinājuma pilsētā), ir 
mūsējie, tomēr arvien biežāk 
pašvaldības izvēlas tos atdot 
mūsu pārraudzībā. Esam pār-
ņēmuši tos, kas atrodas uz 
autoceļa Valdlauči – Rāmava 
(V1), arī Ogres pašvaldība 
grib atdot mums tos luksofo-
rus, kas atrodas uz Daugavpils 
šosejas.   

Jaunajās iekārtās 
mēs varam kontro-
lēt satiksmes inten-
sitāti un pielāgoties 
situācijai – piemē-
ram, sastrēgumu 
gadījumos ilgāk dot 
zaļo gaismu.

Kādi luksofori ir LVC īpašu-
mā – ko tie “spēj”?

Luksofori kļūst arvien 
“gudrāki”. Tām ierīcēm, kuras 
uzstādām kopš pagājušā gada, 
netiek vairāk iestatīts tā sauca-
mais signālplāns – kad signā-
li nomainās automātiski pēc 
noteikta laika. Tagad katram 
luksoforu komplektam krus-
tojumā tiek izveidota matrica, 
pievienotas kameras, kas kon-
trolē mašīnu plūsmu. Mēs re-
dzam, kas notiek krustojumā. 
Jaunie luksofori spēj reaģēt uz 
automašīnām, kas piebrauc, 
un gājējiem. Pogas, ko gājējam 
piespiest, joprojām darbojas, 
jo ne visiem cilvēkiem šīs jau-
nās sistēmas ir saprotams. Jau-
najās iekārtās mēs varam kon-
trolēt satiksmes intensitāti un 
pielāgoties situācijai – piemē-
ram, sastrēgumu gadījumos 
ilgāk dot zaļo gaismu. 

Pagaidām gan šo “gudro” 
luksoforu mums nav daudz: 
tādi ir Daugavpilī (ar 4 ka-
merām; nakts laikā visi stāv 
“sarkanajā” režīmā – no kuras 
puses tuvojas mašīna, tai dod 
zaļo gaismu), Upesciema ielā 
uz Rīgas apvedceļa (A4) un 
Siguldā, Zinātnes ielā. Tomēr 

Luksofori kļūst 
arvien “gudrāki”, bet 
vandāļiem joprojām 
niez nagi

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Satiksmes uzrau-
dzības daļas projektu vadītājs Armands Grīns ir īsts 
“luksoforu priekšnieks”. Dienā viņš nobrauc ap 400-
500 km, jo viņa pārraudzībā ir visi luksofori un ap-
gaismojums, kas atrodas valsts ceļu tīklā. Kādi luk-
sofori uz valsts ceļiem tiek izmantoti, kā tie kalpo un 
kādas tehnoloģijas mūs gaida nākotnē – Armands 
Grīns stāsta intervijā “Autoceļu Avīzei”.

domāju, ka trīs gadu laikā jau 
80% mūsu luksoforu tiks 
modernizēti. Pirmais lukso-
foru objekts, kuru vēlamies 
nomainīt, ir Salaspilī, kur 
ir viens no vissarežģītāka-
jiem krustojumiem (ar Rī-
gas ielu). Gribētos šo krus-
tojumu uztaisīt tādu, lai tas 
būtu modernākais Latvijā. 
Domāju, ka šogad oktobrī tas 
būs jau izdarīts. Patlaban tiek 
veikta krustojuma izpēte, kur 
vislabāk uzstādīt kameras.

Trīs gadu laikā jau 
80% mūsu luksofo-
ru tiks modernizēti.

Kurš vada valsts ceļu luksofo-
ru darbību?

Es – no jebkura datora, 
planšetes. Paziņojumi par vi-
sām nebūšanām man pienāk 
uz telefonu īsziņas veidā un uz 
e-pastu. Vadības pults fiziski 
atrodas katra luksofora vadī-
bas sadalnē – tur ir modems 
ar interneta pieslēgumu. Mūsu 
vajadzībām (luksoforiem, ap-
gaismojumam) ir speciāli iz-
veidots datu pārraides tīkls un 
luksoforu kontrole notiek caur 
šo modemu. 
Cik bieži jābrauc labot 
luksoforus?

Tie 10 luksofori, kuriem ir 
modemi, problēmas nesagādā. 
Ja arī elektrība kādreiz īslai-
cīgi pazūd, tad jaunās iekār-
tas atceras pēdējo stāvokli, 
un atsāk darbu no tās vietas. 
Arī iemeslus, kāpēc kaut kas 
ir noticis, mēs zinām uzreiz. 
Avārijas, protams, ir bijušas, 
bet visas tikušas operatīvi 
novērstas. Lielākas nepatik-
šanas sagādā tie luksofori, 
kuri mūsu īpašumā nonāca 
iepirkuma rezultātā, sākot no 
2010.  gada, – tādu mums ir 
12. Šie luksofori ir neizturīgi 
pret temperatūru. Pēdējais ga-
dījums bija jūlijā Salaspilī, kad 
pārkarsa luksofora procesors, 
un aparāts izslēdzās. Šādos 
gadījumos ierīce ir jāizslēdz, 
jānogaida minūtes 15 un atkal 
jāieslēdz – tad nedēļu lukso-
fors atkal kalpos. Arī šos luk-
soforus pārstāvošā uzņēmuma 
pārstāvji man nespēj paskaid-
rot, kāpēc tā notiek. 

Parasti luksoforu bojāju-
mu rada izdedzis sarkanais 

signāls – katra ierīce ir tā ie-
programmēta, ka, izdegot jeb-
kuram sarkanajam signālam 
(arī gājēju), es saņemu ziņu. 
Ja astoņu stundu laikā tas ne-
tiks salabots, tad automātiski 
ieslēdzas dzeltenais režīms. Uz 
izdegušu zaļo signālu tik ātras 
reakcijas nebūs. 
Vai ir ceļi, uz kuriem vai-
rāki luksofori ir savstarpēji 
sinhronizēti?

Mums ir sinhronizēti divi 
luksofori uz Bauskas šosejas: 
Valdlauču un Baložu krusto-
jumi. Baložu krustojums šajā 
gadījumā ir galvenais, bet 
Valdlauču – tam pakārtots. 
Ja Baložos būs zaļais un re-
dzama liela plūsma, tad Vald-
lauču krustojumam tiek dots 
sarkanais signāls. Tiklīdz aste 
vairāk nav tik gara, tad trans-
portlīdzekļus laiž, lai plūsma 
nebremzētos. Sevišķi labi tas 
novērojams vakaros un no 
rītiem. Šajā posmā transpor-
ta plūsma jau tā ir liela, tāpēc 
mēs izdarījām maksimālo, ko 
varējām ieprogrammēt. 
Vai to ir plānots darīt arī 
citviet?

Jā, uz Via Baltica ceļa – 
Tallinas un Bauskas šosejām. 

Nesen Vangažos 
vecā tipa luksofo-
ram sabojāja gājēju 
maskas (cilvēciņus) 
un izdauzīja stikliņu.
Vai LVC aprīko luksofo-
rus ar skaņas signāliem 
neredzīgajiem?

Jā, tie ir visur. Moder-
najām ierīcēm signāls ir ļoti 
kluss – atkarīgs no apkārtējā 
trokšņu līmeņa. Siguldā to var 
izmēģināt – pieejot luksofo-
ram klāt un sasitot plaukstas, 
signāls būs skaļāks. Jo lielāks 
apkārtējās vides troksnis, jo 
skaļāks signāls. Parasti šie 
signāli ir ieprogrammēti strā-
dāt līdz 22-23 vakarā un atsāk 
skanēt 6 no rīta.  
Cik bieži luksoforus un citu 
aprīkojumu bojā vandāļi? 

2013.gadā, kad sāku strādāt 
LVC, situācija bija dramatiska. 
Sevišķi Saulkrastu centrā (īpaši 
vasarā), Garkalnē un Vangažos. 
Garkalnē gājēju poga katru rei-
zi tika sabojāta faktiski uzreiz, 
kad to salabojām. Vangažos ik 

nedēļu, uzkāpjot uz barjeras, 
kāds vandālis rāva vaļā luksofo-
ra kasti un sagrieza visas ierīces 
“iekšas” otrādi. Arī pavisam ne-
sen Vangažos vecā tipa luksofo-
ram sabojāja gājēju maskas (cil-
vēciņus) un izdauzīja stikliņu. 
Vēl viens gadījums bija jūlija sā-
kumā – Baltezerā, kas ir otrs ve-
cākais luksofors valsts ceļu tīklā, 
pogās bija sabakstīti sērkociņi. 
Tas patiesībā notiek regulāri. 

Trešo nakti šādi 
sabojāja automāt-
slēdžus. Apgaismo-
juma vadības skapī 
ielikām zīmīti: “Ma-
lacis, tu esi nofoto-
grafēts; tagad mūc, 
kamēr vari!” Kopš 
tā laika viss mierīgi!

Vai luksofori, kas regulē ceļu 
remontdarbu posmos, tiek 
uzstādīti atbilstoši satiksmes 
plūsmai?

Remonta zonās būvnie-
kiem diemžēl neatmaksājas 
pirkt dārgu aparatūru, tāpēc 
tur signālu ciklu ieprogram-
mē un sinhronizē tikai vienam 
luksoforu pārim. 

Remontdarbu laikā bie-
ži ir vietas un apstākļi, kad 
situāciju var uzlabot tikai 
regulētāji. 
Vai ceļu satiksmes nega-
dījumos bieži tiek bojāti 
luksofori?

Gadā 2-3 luksofori tiek 
“nonesti”. No satiksmes drošī-
bas viedokļa to luksoforu, kas 
cietis avārijā, likt atpakaļ uz 
ceļa nedrīkst. To var izmantot 
tikai rezerves daļām. Tas tā-
pēc, ka nekad nevar droši zi-
nāt, ko trieciens nodarījis.
Kādi mēs esam salīdzināju-
mā ar Lietuvu un Igauniju?

Leiši mums ir pussoli 
priekšā, jo savus luksoforus 
sāka nomainīt ātrāk. Igaunijā 
situācija ir līdzīga. 
Kāds vēl elektroniskais ceļu 
aprīkojums valsts ceļu tīklā 
tiek izmantots?

Apgaismojums – arī tas 
viss ir manā pārziņā. Arī lam-
pas mums laiku pa laikam 
tiek sadauzītas ‒ nupat Secē 
piecas lampas sadauzīja. Arī 
apgaismojumu pamatā bojā 
puišeļi: rauj vaļā uzskaites 
sadali, izslēdz automātu. Va-
saras vidū Iecavā katru otro, 
trešo nakti šādi sabojāja au-
tomātslēdžus. Apgaismojuma 
vadības skapī ielikām zīmīti: 
“Malacis, tu esi nofotografēts; 

tagad mūc, kamēr vari!”. Kopš 
tā laika viss mierīgi! 
Kā ar apgaismojumu tune-
ļos? Vēl nesen regulāri tika 
izsitas spuldzītes.

Pavisam kopā mums ir 11 
tuneļi: trīs Ikšķilē, divi pie Sē-
nītes un pa vienam pie Gaujas 
tilta, Ķīšupē, Inčupē, Gaujā, Lat-
galē pirms Zilupes un Grobiņā.

Šis ir pirmais gads, kad 
situācija sāk uzlaboties. Bija 
mums daži problēmtuneļi – 
Saulkalnē zem Daugavpils šo-
sejas, Medemciemā uz Jelgavas 
šosejas un uz Tallinas šosejas 
– Ķīšupē. Uzlikām LED spul-
dzītes, un brīdinājumu par vi-
deonovērošanu. Turklāt visos 
tuneļos gaisma deg pastāvīgi, 
nevis tikai diennakts tumša-
jās stundās. Gaujas tunelī (uz 
Vidzemes šosejas), kuru agrāk 
regulāri demolēja, vandāļi mē-
ģināja izdauzīt LED spuldzī-
tes, bet, nespējot neko izdarīt, 
tās vienkārši aizkrāsoja. 

Arī Sēnītes tunelis šogad 
jūlija vidū tika vairākas reizes 
sabojāts: nespējot neko izda-
rīt, tika atlauzta sadales kaste 
un izrauti visi automātslēdži. 
Kopumā reizi mēnesī kaut ko 
padauza, parausta un kādu 
lampu izsit. Diemžēl nevaru 
pateikt, ka vandālisma problē-
ma vairāk neeksistē. 
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Satiksmes organizācija segu-
ma atjaunošanas vietās

Uz valsts ceļu posmiem, 
kuros tiek veikta seguma at-
jaunošana ar vienkāršoto būv-
projektu, satiksmes organizā-
cija notiek saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem nr. 421 
“Noteikumi par darba vietu 
aprīkošanu uz ceļiem”, stāsta 
LVC Satiksmes organizācijas 
pārvaldes direktors Māris Za-
ļaiskalns (attēlā). LVC būvin-
ženieri saskaņo konkrētas sa-
tiksmes organizācijas shēmas. 
Pamatā tiek vērtēta piedāvāto 
satiksmes organizāciju shēmu 
atbilstība minētajiem notei-
kumiem un vai šīs shēmas 
konkrēto būvdarbu veikšanai 
ir izmantojamas. Būvnieki in-
formē par ceļa zīmēm, kādas 
tiks uzstādītas, par darbavietu 
aprīkojumu. Katrā konkrētā 
situācijā var pielietot dažā-
dus risinājumus, tāpēc shēmu 
izstrādātājas, ceļa būvdarbu 
veicējs un LVC būvinženieris 
kopā meklē vislabāko. Satik-
smes organizācija būvdarbu 
laikā var mainīties atkarībā no 
būvdarbu veida.

Ceļu būvdarbi 
un satiksmes 
organizācija 

Valsts ceļu posmos, kā arī pašvaldībās, kurās no-
tiek ceļu būvdarbi, satiksmes organizāciju apstiprina 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālisti. Kā un kāpēc tiek 
izvēlētas konkrētas satiksmes organizācijas shēmas 
un metodes, un kurš tās kontrolē?

Ja kādā posmā nepiecie-
šams satiksmi ierobežot, tad 
parasti to dara ar luksofo-
riem. Satiksmes organizācijas 
shēmas būvdarbiem uz valsts 
galvenajiem autoceļiem tiek 
saskaņotas LVC Satiksmes or-
ganizācijas pārvaldē Rīgā, bet 
uz reģionālajiem vai vietējiem 
ceļiem – attiecīgajā LVC rajo-
na nodaļā. 

Visos remontdarbu pos-
mos būvniekam jānodrošina, 
lai satiksmes ierobežojumi 
būtu pēc iespēji mazāki un 
satiksmes plūsmas caurlaide ‒ 
iespējami lielāka.

Lai organizētu satiksmes 
plūsmu būvdarbu vietās, lie-
lākoties tiek ieviesta reversā 
kustība ar luksoforiem, nevis 
apvedceļi. Bet gadījumos ar 
ļoti intensīvu plūsmu, piemē-
ram, šovasar uz Ventspils šo-
sejas tilta pār Lielupi, satiksmi 
pamatā organizē regulētāji. 
Tas ir efektīvāk tāpēc, ka luk-
soforu posmos ir kāds brīdis, 
kad abos galos deg sarkanais 
signāls – tas ir nepieciešams, 
lai tā mašīna, kas iebraukusi 
būvdarbu posmā zaļā signā-
la laikā, paspētu šķērsot visu 
posmu. Tomēr ātrums, ar kādu 
automašīnas šķērso remont-
darbu zonu, ir mainīgs, tāpēc 
nereti gadās, ka, izbraucot 
pēdējai mašīnai, vēl ir jāgaida 
zaļais signāls pietiekami ilgi, 
un tas ir nelietderīgi patērēts 
laiks. Aprīkot luksoforus ar in-
teliģentajām sistēmām, sevišķi 
pie maiņvirziena plūsmas (ne-
dēļas griezumā), kas rakstu-
rīga Pierīgā, ir dārgi. Rīgā un 
tās tuvējā apkārtnē ir ļoti jū-
tams, ka piektdienas pēcpus-
dienā autobraucēji masveidā 
dodas prom no pilsētas, bet 
svētdienās – atgriežas. Un pie 
lielas satiksmes intensitātes 

regulētāji ir efektīvāki. Zinot, 
ka nedēļas nogalē ir gaidāms 
pasākums, nereti būvniekiem 
tiek prasīts veikt izmaiņas sa-
tiksmes organizācijā, lai mak-
simāli nodrošinātu transporta 
plūsmu. Tā, piemēram, notika 
uz Tallinas un Liepājas šose-
jām pirms un pēc vasaras lie-
lajiem festivāliem.

Visos remontdarbu 
posmos būvniekam 
jānodrošina, lai satiksmes 
ierobežojumi būtu pēc 
iespēji mazāki un satik-
smes plūsmas caurlaide  
iespējami lielāka.

Satiksmes organizācija ceļu 
rekonstrukcijas laikā

Gadījumos, kad tiek plā-
noti lielāki būvdarbi - ceļa 
rekonstrukcija, satiksmes or-
ganizācija tiek aprakstīta jau 
būvprojektā. Tā kā ne vienmēr 
ir iespējams potenciālo situā-
ciju izanalizēt jau iepriekš, 
gadās neprecizitātes, kuras 
tiek labotas būvdarbu laikā. 
Ja, piemēram, būvprojektā 
satiksmes organizācija ir pa-
redzēta ar luksoforiem, bet 
dzīvē redzams, ka automašīnu 
sastrēgumi veidojas kilomet-
riem, tad būvniekiem uzdod 
norīkot satiksmes regulētājus. 
Piemēram, šovasar visvairāk 
luksoforu bija uz Rēzeknes šo-
sejas posmā no Varakļāniem 
līdz Ludzai – dažbrīd pat 22 
luksoforu posmi. Tipveida 
gadījumā arī nopietnas ceļu 
rekonstrukcijas posmos ir 
reversā plūsma ar vairākiem 
luksoforiem, jo nodrošināt ap-
vedceļus lielākoties nav racio-
nāli. Tas sadārdzina projektu, 
jo jānodrošina apbraucamā 
ceļa sakārtošana un uzlaboša-
na, lai tas varētu uzņemt at-
tiecīgo transporta plūsmu. 
Nereti apbraucamie ceļi ir ar 
grants segumu un autobrau-
cējiem sagādātu vēl lielākas 
neērtības un papildu laiku 
ceļā. Apvedceļi tiek paredzē-
ti tiltu pārbūves gadījumos, 
taču arī tad nereti tiek izvēlēts 
risinājums – uzbūvēt pagaidu 
tiltu, kas pēc būvdarbu beigām 
tiek demontēts. Tāds tika vei-
dots, rekonstruējot Lielupes 
tiltu uz Liepājas šosejas. Šīs, 
protams, ir papildu izmaksas, 
taču valsts tās uzņemas, lai 
tautsaimniecībai tiktu nodarīti 
iespējami mazāki zaudējumi. 

Satiksmes organizāciju 
būvdarbu vietās kontrolē 
būvuzraudzība

Satiksmes organizāciju, 
līdzīgi kā visus citus procesus 
ceļu būvobjektā, kontrolē LVC 
algoti būvuzraugi un inženie-
ri. Tas ir viens no uzdevumiem, 
ko šie speciālisti veic – vai 
uzstādītās ceļazīmes atbilst 
MK noteikumiem, vai tās ir 
tīras, pareizi uzstādītas, labi 
saskatāmas. Viņi ir arī tie, kas 
seko līdzi, lai tiktu ievērots 
princips, ka satiksme tiek or-
ganizēta pēc iespējas labāk. Ja 
būvdarbu laikā tiek konstatēts, 
ka satiksmes organizācijā ir 
iespējami uzlabojumi, būvuz-
raudzība ziņo LVC, un LVC 
pieprasa būvniekiem to darīt. 
Arī autovadītāji nereti sūdzas 
ne jau par to, ka būvdarbi no-
tiek, bet par to, ka atsevišķos 
gadījumos satiksme nav orga-
nizēta iespējami labi. Galvenās 
sūdzības ir par to, ka ir daudz 
luksoforu posmu, un tāpēc 
ceļā jāpavada ilgāks laiks. 

Ātruma ierobežojumi pēc 
būvdarbu beigām

Nereti posmos, kuros re-
montdarbi ir beigušies, ātru-
mu ierobežojošās ceļazīmes 
70  km/h vēl tiek atstātas. Tas 

notiek gadījumos, kad riepu un 
jaunā asfalta seguma saķeres 
koeficients vēl nav atbilstošs. 
Pēc ceļa seguma virskārtas iz-
būves tajā esošā bitumena saist-
viela virskārtā veido plēvīti, kas 
ir slidena, un ir nepieciešams 
laiks, lai ar automašīnu riepām 
šo plēvīti nodeldētu. LVC Ceļu 
laboratorija jaunbūvētos pos-
mos regulāri veic saķeres mē-
rījumus, un, tiklīdz tie atbilst 
normai, ātruma ierobežojumi 
tiek noņemti.

Tāpat nereti dzirdam sū-
dzības par akmentiņiem, kuri 
pēc ceļa remontdarbiem vai-
rāk atdalās no ceļa seguma. Lai 
atjaunotu ceļa virskārtu visā 
pasaulē, arī Latvijā, bieži iz-
manto tādu metodi kā virsmas 
apstrāde. Tā ir esošā seguma 
pastiprināšana ar bitumena 
emulsijas  un sīkšķembu  mai-
sījuma kārtiņu. Uz segas tiek 
izlieta bitumena emulsija, ku-
rai pa virsu tiek uzklāta šķem-
bu kārta dažu centimetru bie-
zumā. Ir nepieciešamas dažas 
dienas, lai bitumena emulsija 
atbrīvotos no ūdens un pilnībā 
sasaistītos ar šķembām. Kad 
šis process ir beidzies, liekās 
sīkšķembas no seguma tiek 
novāktas. Līdzīgi uz grants 
ceļiem notiek dubultā virsmas 

apstrāde, kur bitumens un 
šķembas tiek klātas divās kār-
tās. Virsmas apstrādes laikā 
visbiežāk tiek noteikts ātruma 
ierobežojums 50 km/h. Ir sva-
rīgi būt pacietīgiem un ievērot 
šo ātruma ierobežojumu, lai 
vēl nepielipušās šķembas ne-
tiktu ar auto riteņiem uzrautas 
gaisā un netrāpītu citu trans-
porta līdzekļu stiklos.

Sodi par satiksmes 
organizāciju

LVC Būvniecības pārval-
des direktors Gints Alberiņš 
norāda, ka LVC uzdevums nav 
sodīt būvniekus par kādām 
nepilnībām satiksmes organi-
zācijā, bet kopā panākt, lai sa-
tiksmes ierobežojumi nebūtu 

Ierobežojumi ir, 
bet darbi nenotiek!

Gadījumos, kad būvdarbu vietā redzami aktīva darbība 
nenotiek, bet satiksmes ierobežojumi ir saglabāti, jāatceras, 
ka ceļu būvniecība ir tehnoloģisks process. Tradicionālā segas 
rekonstrukcijas metode paredz nofrēzēt iepriekšējo segu, pie-
vienot minerālmateriālus un cementu. Kad tas tiek iestrādāts, 
ir vajadzīgas dažas dienas, līdz materiāls sacietē. Šajā laikā sa-
tiksmi palaist nedrīkst, lai materiāls saglabātu visas īpašības. 
Arī citi darbi šajā laikā uz ceļa segas notikt nedrīkst. Uz tiltiem 
situācija mēdz būt vēl sarežģītāka – betonam ir jācietē normatī-
vos noteiktu laiku. Maksimālo cietību tas sasniedzot pat vairāk 
nekā pēc 35 dienām. Un visu šo laiku uz tilta virsmas nedrīkst 
veikt nekādus darbus. Pēc tam uz betona klāj hidroizolāciju, pēc 
kuras atkal kādu laiku neko nevar darīt, un tikai tad klāj asfaltu. 
Arī pēc tikko uzklāta asfalta satiksmi uzreiz laist nevar – līdz 
atdzišanai jāpaiet zināmam laikam.

Gabarītu ierobežojumi kravas 
transportam zem pārvada pār Vidzemes 
šoseju pie pagrieziena uz Cēsīm

Šovasar LVC atkārtoti 
vērsās pie autovadītājiem 
ar aicinājumu ievērot gaba-
rītu ierobežojumus kravas 
transportam zem pārvada 
pār Vidzemes šoseju pie 
pagrieziena uz Cēsīm. Ap-
rīlī tika sākta valsts reģio-
nālā autoceļa P20 Valmie-
ra–Cēsis–Drabeši posma 
29,52.-39,73. km pārbūve. 
Šo darbu ietvaros notiek arī 
būvdarbi uz ceļa pārvada 
pār Vidzemes šoseju (A2) 
77,76. km. Lai veiktu būv-
projektā paredzētos darbus 
uz pārvada, ir samazinā-
ti pārvada augstuma un 
platuma gabarīti. Diemžēl 
veikt pārvada remontdar-
bus, neieviešot gabarītu 
ierobežojumus nav iespē-
jams, jo uz pagaidu turām 
un sastatnēm balstās dažu 

betona konstrukciju veidņi.
Zem pārvada ir uzstādī-

tas pagaidu turas, sastatnes 
un veidņi betona konstruk-
cijām. Uz pārvada un sastat-
nēm strādā cilvēki. Lai šķēr-
sotu šo remontdarbu posmu, 
lielgabarīta transports var 
izmantot apbraucamo ceļu.

Neskatoties uz infor-
mējošām ceļa zīmēm un 
plakātiem, atsevišķi satik-
smes dalībnieki ar lielga-
barīta kravām vai tehnikas 
izmēriem ignorē gabarītu 
ierobežojumus, tādējādi 
radot ne tikai bojājumus 
pagaidu konstrukcijām un 
satiksmes organizācijas ap-
rīkojumam, bet arī reālu 
dzīvības apdraudējumu uz 
pārvada un sastatnēm eso-
šajiem strādniekiem. LVC 
ir vērsusies Valsts policijā 

ar lūgumu veikt preventī-
vus pasākumus, lai novēr-
stu ceļu satiksmes noteiku-
mu pārkāpumus.

Ceļu satiksmes notei-
kumi nosaka, ka legāli bez 
ierobežojumiem pa valsts 
ceļiem drīkst pārvietoties 
transportlīdzekļi ar augstu-
mu līdz 4m. Ja transportlī-
dzeklis pārsniedz noteiktos 
gabarītus (4m augstumā un 
2,55m platumā), tad ir jā-
saņem atļauja. Šādu atļauju 
Rīgā izsniedz LVC Satik-
smes organizācijas pār-
valde, bet pārējā Latvijas 
teritorijā – LVC nodaļas. 
Šādu atļauju izsniedz tikai 
konkrētam maršrutam, bet 
LVC speciālisti, zinot par 
gabarīta ierobežojumiem 
šajā posmā, atļaujas pašlaik 
šajā maršrutā neizsniedz.
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lielāki, nekā tas ir nepieciešams, 
un satiksme tiktu organizēta, 
ievērojot satiksmes noteikumus 
un drošības prasības. 

Sodi tiek piemēroti tikai 
tad, ja zīmes ir nepareizi iz-
vietotas vai nav aizsegtas, tās 
ir aizgrieztas vai nogāztas, ko 
mūsu līgumi nepieļauj. Ja arī 
atkārtoti vēršoties pie būv-
nieka tas netiek atrisināts, 
tad tiek piemērots līgumsods. 
Pēdējā laikā būtiski pārkāpu-
mi tiek konstatēti saistībā ar 
īslaicīgiem satiksmes ierobe-
žojumiem. Arī tad, ja darbi 
ir paveicami ātri, ekskavators 
nedrīkst stāvēt uz ceļa bez 
ceļazīmēm par apbraukša-
nu, priekšrocībām vai tamlī-
dzīgi. Ja šādas situācijas tiek 
konstatētas vairākkārtīgi, un 
būvnieks uz aizrādījumiem 
nereaģē, tad tiek piemērots 
līgumsods. 

Par satiksmes organizāci-
jas un darba vietas aprīkojuma 
shēmas neievērošanu LVC ir 
tiesības piemērot būvniekam 
līgumsodu 200 eiro. Konstatējot 
pārkāpumu otro reizi, līgum-
sods ir jau 500, bet trešo un 
katru nākamo reizi - 1000 eiro. 
Galējā līgumā paredzētā rīcība 
ir līguma laušana un tūlītēja 
objekta pārņemšana, kas būtu 
jāizmanto gadījumā, ja būvdar-
bi apdraudētu autobraucējus un 
būvdarbu veicējam pietrūktu 
kompetences situāciju labot.

Satiksmes organizācija 
pašvaldībās

LVC saskaņo satiksmes 
organizācijas shēmas ar paš-
valdību, tajā skaitā Rīgas ceļu 
būvdarbu vietās. Īslaicīgu dar-
bu gadījumā atsevišķas shē-
mas netiek saskaņotas, darbs 
norit pēc jau pieminētajiem 
MK 421.noteikumiem. Taču 
nopietnākos ielu rekonstruk-
ciju vai atjaunošanas darbos 
satiksmes organizācijas shē-
mas saskaņo ar LVC Satiksmes 
organizācijas pārvaldi.  LVC 
speciālistiem arī ir uzdevums 
kontrolēt satiksmes organizā-
ciju būvdarbu zonās uz vietas, 
taču uzņēmuma kapacitāte tam 
ir ierobežota, un kontrole notiek 
izlases kārtībā. Pašvaldību teri-
torijās LVC speciālisti uzlikt 
sodus par satiksmes organizā-
cijas pārkāpumiem vai nepilnī-
bām nevar. Par konstatētajiem 
pārkāpumiem vai kādu normu 
neievērošanu tiek sagatavots 
administratīvais akts. Sodu pie-
spriež pašvaldības policija, ko 
akceptē attiecīgās pašvaldības 
administratīvā komisija.

Luksofori pirms tilta pār 
Lielupi uz Ventspils šosejas

Problēmas ar satiksmes or-
ganizāciju tika konstatētas jau 
pirmajā dienā pēc luksoforu 
uzstādīšanas uz Lielupes tilta. 
Būvnieks – A.C.B. bija saska-
ņojis satiksmes organizācijas 

shēmas, paredzot luksoforu, 
tomēr brīvdienās sastrēgums 
bija tik liels, ka izrādījās, ka 
šāda satiksmes organizēšana 
nav piemērotākais risinājums. 
Tas pierādījās arī dzīvē - vei-
dojās milzīgi sastrēgumi. Pēc 
divu  nedēļu pārrunām ar 
būvnieku un pēc brīdinājuma 
būvnieki piedāvāja satiksmes 
organizēšanu ar regulētāju pa-
līdzību - problēma tika atrisi-
nāta, sods netika uzlikts.

Šajā posmā (un citos visā 
Latvijā) nereti ir gadījumi, kad 
nepacietīgāki autobraucēji ie-
brauc zem aizliedzošā signāla 
vai ignorējot regulētāju. Ja in-
tervāls ir liels un pretimbrau-
cošās automašīnas ir sākušas 
kustību, rodas sastrēgums, un 
tad jāmeklē iespējas situāciju at-
risināt – ja iespējams, būvnieki 
ļauj izbraukt zem vadstatņiem. 
Tomēr vienmēr nav iespējams 
satiksmi palaist pa būvdarbu 
zonu, tad jābrauc atpakaļgaitā. 
Līdz ar to, iebraucot būvdarbu 
zonā zem sarkanā signāla, viens 
autovadītājs, nobloķējot ceļu, 
var radīt sastrēgumu pat uz vai-
rākām stundām.

Tāpat nereti autovadītāji 
nezina, pa kuru pusi jābrauc 
garām vadstatnim, tāpēc kāds 
to apbrauc pa nepareizo pusi. 
Līdz ar to automašīna uzbrauc 
uz virsmas, kas satiksmei nav 
paredzēta, piemēram, uz izo-
lācijas aizsargkārtas. 

Viedoklis

Ko par satiksmes 
organizāciju būvdarbu 
zonās saka eksperti?

Viesturs Silenieks, Latvijas Ri-
teņbraucēju apvienības valdes 
priekšsēdētājs

Satiksme būvdarbu zonās 
uz starppilsētu autoceļiem 
tiek organizēta labi. Tas, ko es 
gribētu, ir taimeris zem luk-
sofora, cik ilgi man jāgaida. 
Tad varētu mierīgi izkāpt ārā, 
vai mašīnā palasīt īsziņas. Tas 
atbrīvo no bezcerības sajūtas. 
Vēl man patīk ārvalstu pie-
redze – lieliem burtiem uz-
rakstīts, ka remontu plānots 
pabeigt tad un tad. Tad ir zi-
nāms, cik ilgi būs jāmokās. Es 
esmu gatavs gulēt slimnīcā, 
bet gribas zināt, cik ilgi. Un vēl 
viena lieta – noderētu infor-
mācija, cik tālu uz priekšu vēl 
būs remonts: vēl 2 km un bē-
dīga sejiņa. Būvnieks šoferim 
pasaka – mēs principā esam 
vienā laivā. Šādas informatīvās 
plāksnes cilvēkus nomierina. 

Māris Ozoliņš, www.iauto.lv
Satiksmes organizāci-

jas problēmas ceļu remontu 
vietās īpaši aktuālas ir Rīgas 
pašvaldībā, kur gājējiem ne-
reti netiek nodrošināta nor-
māla iespēja pārvietoties ‒  ir 

jāiet vai nu par remontējamo 
daļu, kur var būt smiltis vai 
uzbērtas šķembas, vai arī pa 
nenorobežotu ielas brauca-
mo daļu. 

Otra problēma ir horizon-
tālais marķējums – bieži vien 
būvdarbu zonās ir redzamas 
gan baltās, gan dzeltenās līni-
jas, tādēļ grūti izsekot, kur īsti 
jābrauc. Kā trešo problēmu 
vēlētos uzsvērt uzturēšanas 
darbus uz ceļiem, kurus veic, 
nepienācīgi izvērtējot visus 
riskus. 

Manuprāt, ir jābūt skaid-
rām prasībām, kā ceļu būv-
darbu vietās satiksmi organi-
zēt, un stingrai to kontrolei. 
Jānosaka barga būvdarbu vei-
cēju atbildība: ja bezdarbības 
rezultātā notiek nopietns nega-
dījums, tad jāparedz būtiskas 
kompensācijas cietu šajiem. 

Ja man kā autovadītājam 
notiek kāds negadījums pil-
sētā vai ārpus pilsētas, tad 
obligāta prasība ir novietot 
brīdinājuma trijstūri 20 – 
100 m pirms negadījuma. 
Tad kāpēc uzturēšanas darbu 
veicējam pietiek ar zīmi uz 
automašīnas vai labākajā ga-
dījumā dzeltenu bākuguni? 

Lai uzlabotu situāciju, ne-
vajag daudz. Piemēram, šogad 
redzēju pagaidu luksoforu 
būvdarbu vietā ar laika atskaiti 
– daudz labāk!

Atis Jansons, Latvijas Avīze
Satiksmes organizācija re-

montdarbu vietās ir normāla 
- ja neskaitām Rīgu, kur katas-
trofāli trūkst autobraucējam 
pietiekami pārskatāmas infor-
mācijas par apgrūtinātajām un 

otrādi - kustībai rekomendēta-
jām ielām.

Uzskatu, ka ir jāturpina un 
jāpastiprina “Latvijas Valsts 
ceļu” aizsāktā Waze aplikācijas 
popularizēšana un izmanto-
šana ‒ tieši modernie saziņas 
līdzekļi var būt ļoti noderīgi 
negaidītu stresu novēršanā. 
Iespējams, ka var izmēģināt 
vēl kādu jaunu informēšanas 
formu, piemēram, bezmaksas 
“braucamlapas”. Vai arī atbal-
stīt un tā padarīt profesionā-
lākas populāru radiostaciju sa-
tiksmes informācijas sadaļas.

Pauls Timrots, žurnālists, auto 
un autoceļu eksperts, raidīju-
ma “Zebra” vadītājs

Satiksmes organizācijai 
remontdarbu vietās visvairāk 
trūkst tieši empātijas pret lie-
totāju. Nav padomāts, kā ju-
tīsies tas, kurš dažu sekunžu 
laikā būs spiests saprast un 
pieņemt lēmumu, kā svešajos 
apstākļos braukt. 

Ļoti bieži redzamas kļūdas 
vertikālo stabiņu ar diago-
nālajām strīpām izvietošanā. 
Izskatās, ka remontu veicēji 
pat nenojauš, ka stabiņus pa-
redzēts apbraukt diagonāļu 
krituma virzienā. Vienkārši 
saliek stabiņus taisnā līnijā un 
domā, ka darbs padarīts.

Trešā lieta, kas acīmredza-
mi trūkst, ir dzeltenās līnijas. 
Tās daudz ko palīdzētu saprast, 
bet laikam ir pārāk dārgas, lai 
kāds ar tām ķēpātos. Pat ja tās ir 
uzliktas, problēmas rodas vēlāk, 
kad pēc remonta netiek kvalita-
tīvi noņemtas. 
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Spēcīgo lietavu dēļ, kas augusta beigās vairākas dienas turpinājās 
Latgalē, nodarīti ievērojami zaudējumi valsts autoceļiem. VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” (LVC) speciālisti lēš, ka zaudējumu apmērs ir miljons eiro, 
taču precīzāka summa būs zināma vien tad, kad applūdušie ceļi nožūs.

PLŪDI LATGALĒ
Lai atjaunotu plūdos bojātos valsts ceļus, 
būs vajadzīgs miljons

Satiksmes ministrs Ul-
dis Augulis, apsekojot plūdu 
cietušos reģionus, uzsvēra, 
ka pats galvenais ir pēc ie-
spējas ātrāk nodrošināt, ka 
visi ceļi ir caurbraucami. 
Tikai tad, kad visi plūdos 
cietušie ceļi būs salaboti, tik 
lemts, vai dēļ šiem neplāno-
tajiem darbiem būs nepie-
ciešams papildu finansējums 
citiem ikdienas uzturēšanas 
darbiem. 

Ministrs norādīja, ka jeb-
kurā gadījumā vispirms tiks 
sakārtoti cietušie ceļi, un tad tik 
lemts, vai ir nepieciešams papil-
du finansējums no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. 

Plūdi bija tik spēcīgi, ka iz-
skaloja valsts galveno autoceļu 
Krievijas robeža (Grebņeva)- 
Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas 
robeža (Medumi) (A13), kas ir 
svarīga tranzītsatiksmes artērija, 
tāpēc tika piesaistīti visi spēki, 

lai maksimāli ātri satiksmi at-
jaunotu, norādīja LVC valdes 
priekšsēdētājs Jānis Lange. Ceļš 
satiksmei pa abām joslām tika 
atjaunots diennakts laikā. 

Jānis Lange arī informēja, 
ka lielākie zaudējumi ir noda-
rīti uz reģionālā autoceļa Viļa-
ka – Kārsava (P45) pie Pazlau-
gas (37.km), šo posmu varēs 
labot tikai tad, kad ūdens lī-
menis būs nokrities.

LVC valdes priekšsēdētājs 

izsaka pateicību kolēģiem no 
VAS “Latvijas Autoceļu uztu-
rētājs” (LAU) un LVC Ludzas 
nodaļai par darbu šīs ārkārtas 
situācijas laikā.

LAU valdes priekšsēdētāja 
p.i. Guntis Karps uzsvēra, ka 

uzņēmuma rīcībā ir viss nepie-
ciešamais, lai veiktu autoceļu 
atjaunošanas darbus, un darbs 
uz vietējiem ceļiem norisinā-
sies, tiklīdz ūdens līmenis to 
pieļaus. Turpretī jau minētā 
Viļakas – Kārsavas (P45) ceļa 

atjaunošanai būs vajadzīgs il-
gāks laiks un lielāki ieguldījumi 
– šeit plānots mainīt upes gult-
ni, lai ievietotu caurteku. Šī ceļa 
pārrāvuma dēļ vietējiem iedzī-
votājiem pie Pazlaukas izbūvēta 
pagaidu laipa.
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VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
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Viļakas novads

Valsts vietējais ceļš: Salnava–Motriņa (V531) pie Krutovas (4,5. km).

Balvu novads

Valsts vietējais ceļš: Ruskulova–Bērzpils (V493) pie Zosuļiem (26,5.-27,0. km).

Baltinavas novads

Valsts reģionālais ceļš: Viļaka – Kārsava (P45)  pie Pazlaugas (37. km) un pie Baltina-
vas (32,1. km); 

Valsts vietējie ceļi: Tilža–Baltinava (V460)  pie Baltinavas (18,8. km); Upītes–Demero-
va (V478)  pie Bukiem (1,76. km) un pie Demerovas (6,7. km).

Kārsavas novads

Valsts galvenais autoceļš: Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas 
robeža (Medumi) (A13) posmā starp Kārsavu un Rēzekni Mežvidu pagastā (28.km). 

Valsts vietējie ceļi: Mērdzene – Stiglova (V533) pie Mērdzenes (5,5. km; Mērdzene 
– Čeri (V534) pie Mērdzenes (6. km); Mērdzene–Čeri (V534) pie Rūzoriem (3,4. km); 
Seļekova–Degļova–Goliševa (V507) pirms Goliševas (26. km); Ludza – Stiglova –  Kārsava 
(V501)  ~1 km pirms Latvīšu Stiglovas (18. km); Kārsava–Kārsavas stacija (V503) pie Kār-
savas (0,8.-1,1. km).

Rēzeknes novads

Valsts vietējie ceļi: Mērdzene – Stiglova (V533) pirms Silinīkim (3. km); Rogovka–
Mežvidi–Pušmucova (V499) pie Rogovkas (2. km) un pie Bliseniem (5. km).

Jēkabpils novads

Ilūkste (Virsaiši) —Bebrene—Birži (P72) ceļš pie Kaldabruņas (26,6. km). 

Līvānu novads

Valsts vietējais ceļš: Rožupe-Švirksti (V759) pie Švirkstiem (1,3.-2,93. km).

Ilūkstes novads

Valsts vietējais ceļš: Ilūkste–Ilze–Vitkušķi (V702) pie Zīlītēm (20. km).

Daugavpils novads

Valsts vietējais ceļš: Višķi–Grāveri (V676) pie Ambeļiem (7,4. km).

Lietavu radītajos plūdos Latgalē cietušie valsts ceļi

No kreisās: LAU valdes priekšsēdētāja p.i.Guntis Karps, satiksmes ministrs Uldis Augulis, LVC Ludzas 
nodaļas vadītājs Imants Kalvītis

No kreisās: LVC Ludzas nodaļas vadītājs Imants Kalvītis, LVC valdes 
priekšsēdētājs Jānis Lange, satiksmes ministrs Uldis Augulis

Jēkabpils
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Ar sociālo eksperimentu 
Rīgas ielās augustā tika no-
skaidrotas velosipēdistu un 
autovadītāju attiecības, īpašu 
akcentu liekot uz intervāla 
ievērošanu.  Eksperimenta 
laikā ceļā līdztekus autova-
dītājiem devās dažādas saga-
tavotības velobraucēji, lai at-
gādinātu, ka, cienot vienam 
otru, satiksme ir drošāka. 
Minētais eksperiments noti-
ka Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas (CSDD) kampaņas 
“Par labām attiecībām” ietva-
ros, lai pievērstu pastiprinātu 
uzmanību velosipēdistiem 
kā nopietniem satiksmes 
“spēlētājiem”.

Kampaņā iekļautais ne-
rakstītais ceļu satiksmes 
likums “Nebāz otru zem tu-
peles jeb atstāj drošu telpu 
velobraucējiem” norāda, ka 
autovadītājam velosipēdists 
pilsētas vidē ir jāapbrauc, 
ievērojot apmēram viena 
metra intervālu. Savukārt 

Lai uz ceļa valdītu har-
moniskas attiecības starp 
visiem satiksmes dalībnie-
kiem, mums katram jāap-
zinās, ka uz ceļa neesam 
vienīgie. Ar mērķi pievērst 
uzmanību savam braukšanas 
stilam ikdienā, kā arī uzzināt, 
ko vari darīt, lai būtu labāks 
līdzgaitnieks citiem satiksmes 
dalībniekiem, Ceļu satiksmes 
drošības direkcija (CSDD) 
sadarbībā ar apdrošināšanas 
sabiedrību ERGO piedāvā 
jautru, bet izglītojošu testu, 

Cēsīs tika pārbaudīti 177 
automobiļi; to vidējais vecums 
– 15 gadi. 76% transportlī-
dzekļu speciālisti atklāja lie-
lākus vai mazākus bojājumus, 
kas potenciāli atstāj negatīvu 
ietekmi uz satiksmes drošību. 
Cēsīs atklātie bojājumi bija 
saistīti ar bremžu un balst-
iekārtas sistēmām, kā arī ne-
noregulētām gaismām.

Kopumā Cēsu tehniskās 
apskates stacijā pērn kopumā 

Arī šogad liela 
autovadītāju interese 
par “Tehniskās 
apskates naktīm”

tika pārbaudīti 19 068 auto-
mobiļi. Dienā Cēsīs vidēji ap-
kalpo 76 klientus. Ar pirmo 
reizi tehnisko apskati Cēsīs 
iziet 63% auto, savukārt Lat-
vijā šis rādītājs 2016.gadā bija 
vidēji 59%.

Rēzeknē “Tehniskās ap-
skates naktī” tika pārbaudīti 
204 transportlīdzekļi. Kā atzi-
na vairāki pasākuma apmeklē-
tāji, viņi uzticas CSDD veikta-
jam transportlīdzekļa tehniskā 

stāvokļa vērtējumam - tas ir 
objektīvs un atspoguļo auto 
reālo tehnisko stāvokli. Vecā-
kais auto Rēzeknē bija 1984.
gada žigulis, savukārt jaunākais 
auto – 2014.gadā ražots Audi 
markas auto. Rēzeknē top 3 po-
pulārākās auto markas bija Audi 
(47), Volkswagen (30) un Opel 
(27). Auto vidējais vecums - 16 
gadi. Speciālisti atklāja būtiskus 
bojājumus 73% transportlī-
dzekļu. Visbiežāk bojājumi 

bija saistīti ar bremžu un bals-
tiekārtas sistēmām, kā arī ne-
atbilstošām gaismām.

Savukārt Rīgas tehnis-
kās apskates stacijā uzstādīts 
“Tehniskās apskates nakts” 
pasākumu apmeklētības re-
kords - 10 stundās pārbaudīti 
1357 auto. Pērn šajā pasākumā 
tika pārbaudīti 1210 spēkrati. 
Šogad lielākā daļa jeb 1132 
auto Rīgā izmantoja iespēju 
veikt bezmaksas transportlī-
dzekļa diagnostiku, bet teh-
niskās apskates uzlīmi saņēma 

CSDD velo 
eksperiments – 
draudzīgs brauciens 
vai izdzīvošanas skola?

ārpus pilsētas, palielinoties 
braukšanas ātrumam, šim 
intervālam ir jābūt vismaz 
divi metri. Šī nerakstītā liku-
ma ignorēšana var novest pie 
traģiskām sekām. 

CSDD apkopotā statisti-
ka liecina, ka šogad par gan-
drīz 20% samazinājies ceļu 
satiksmes negadījumos ie-
vainoto velosipēdistu skaits, 
tomēr bojā gājuši jau septiņi 
velobraucēji.

Atgādinām, ka viet-
nē  www.nerakstitie.lv  ir ie-
spēja iepazīties un nobalsot 
par sev svarīgāko kampaņas 
izvirzīto nerakstīto likumu 
un papildināt šo sarakstu ar 
savu nerakstīto likumu.

Ceļu satiksmes kultūras 
kampaņu “Par labām attie-
cībām” organizē CSDD, un 
to atbalsta apdrošināšanas 
sabiedrība ERGO un Latvijā 
lielākais degvielas mazum-
tirdzniecības uzņēmums 
Circle K. 

Kāds partneris attiecībās 
uz ceļa esi tu – bargā 
dāma, žubīte vai mačo?

kurā noskaidrosi, kas uz ceļa 
esi - puķu bērns, bargā kun-
dze vai varbūt tomēr misters 
lieliskais?

Pie stūres cilvēki pārvēr-
šas. Kāds pēkšņi kļūst par 
sapņainu skuķi, cits – par īstu 
mačo vai bargo kundzi. Lai 
ikviens no mums aizdomātos 
par savu uzvedību uz ceļa, 
izveidots izklaidējošais tests, 
kurā, atbildot uz vairākiem 
jautājumiem, var noskaid-
rot, kāds partneris attiecības 
uz ceļa tu esi – mačo, misters 

lieliskais, žubīte, bargā kundze 
vai puķu bērns. Testa rezultātā 
atbilstoši tipam tiek sniegts arī 
draudzīgs ieteikums – kā uz-
labot attiecības ceļu satiksmē. 
Testu iespējams aizpildīt viet-
nē: https://attiecibasuzcela.lv.

“Transportlīdzekļu, jo īpa-
ši pilsētās, kļūst arvien vairāk, 
un satiksmes intensitāte turpi-
na pieaugt. Apkopojot infor-
māciju par ERGO pieteikta-
jiem negadījumiem, secināts, 
ka bīstams autovadītāja profils 
ir jaunietis – pilsētnieks, kurš 

ikdienā aktīvi piedalās inten-
sīvā satiksmē; nereti brauc 
ar jaudīgu auto, lai gan nevar 
lepoties ar lielu braucēja pie-
redzi. Aicinot autovadītājus 
ar atraktīva un jautra testa 
starpniecību noskaidrot, ku-
ram partnera tipam attiecībās 
uz ceļa viņš atbilst, vēlamies 
vēlreiz atgādināt par drošību 
uz ceļa, tai skaitā atcerēties, 
ka brauciena laikā liekām 
emocijām nav vietas – no-
vēršanās no ceļa pat uz mir-
kli var izraisīt negadījumu. 
Tāpēc aicinām visus autova-
dītājus ievērot gan rakstītos, 
gan nerakstītos likumus un 
rūpēties par savu un citu ceļu 
satiksmes dalībnieku drošī-
bu,” uzsver apdrošināšanas 
sabiedrības ERGO Trans-
portlīdzekļu apdrošināšanas 
nodaļas vadītājs Aldis Eņģelis.

Lai attiecības uz ceļa būtu 
labākas, satiksme – raitāka un 
mierīgāka, CSDD ir apkopo-
jusi desmit nerakstītos ceļu 
satiksmes likumus, kurus ie-
vērojot, gan mačo, gan misters 
lieliskais, žubīte, bargā kundze 
un puķu bērns sapratīsies labi 
un uz ceļa notiks mazāk nepa-
tīkamu gadījumu.

Ceļu satiksmes kultūras 
kampaņu “Par labām attiecī-
bām” organizē CSDD, un to 
atbalsta apdrošināšanas sa-
biedrība ERGO un Latvijā lie-
lākais degvielas mazumtirdz-
niecības uzņēmums Circle K. 
Kampaņas oficiālais informa-
tīvais partneris – mediju por-
tāls DELFI.

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) jau sesto 
gadu piedāvā autovadītājiem pārbaudīt auto teh-
nisko stāvokli bez maksas. Šogad “Tehniskās apska-
tes naktis” notika Cēsīs, Rēzeknē, Tukumā un Rīgā, 
bet 2.septembrī notiks Rēzeknē un Siguldā. 225 spēkrati. Rīgā pārbaudīto 

automobiļu vidējais vecums 
bija 16 gadi. Vecākais auto, 
kas pasākuma ietvaros ieri-
poja tehniskās apskates staci-
jā, bija 1950.gada Moskvich 
400. Kopumā Rīgas tehniskās 
apskates darbinieki visvairāk 
aizrādījumus izteica par neno-
regulētiem lukturiem, balst-
iekārtas un bremžu sistēmas 
bojājumiem.

Pēc aptuvenām aplēsēm 
Rīgas tehniskās apskates sta-
ciju, kura pasākuma ietvaros 

notika vairāki izklaides pa-
sākumi, apmeklēja vairāki 
tūkstoši interesentu. Šovā pie-
dalījās arī vairāki vēsturiski 
spēkrati - par vienu no elegantā-
kajiem “Tehniskās apskates nakts” 
apmeklētāji atzina 1979.  gada 
Chevrolet Corvette C3.

Klientu lielās atsaucības 
mudināti, CSDD šogad izslu-
dinājusi vienu papildu Tehnis-
kās apskates nakti 2.septembrī 
modernajā jaunuzbūvētajā 
Siguldas tehniskās apskates 
stacijā.
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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.
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Visgarākie ceļojumi sākas ar vārdiem – Es zinu īsāko ceļu.

* * *
Sieva vīram pa telefonu: “Man riepa gaisu izlaida! Ko darīt?”
Vīrs: “Ko, pavisam nolaida?”
Sieva: “Tūlīt apskatīšos… Nē, tikai apakšā!”

* * *
Autoskola. Instruktors jautā kursu dalībniekam:
– Ko darīsiet, ja jums priekšā braucošās mašīnas vadītājs iz-

liec pa logu roku?
– Tas atkarīgs no tā, vai pie stūres ir vīrietis vai sieviete.
– Kā tā?
– Ja pie stūres ir vīrietis, tad skaidrs, ka nestrādā virzienrādī-

tājs un viņš vēlas veikt manevru, nogriežoties pa kreisi, tāpēc es 
nedaudz piebremzēšu. Bet, ja pie stūres ir sieviete, tad gadījumā, 
ja viņa pa logu izliec roku, tas var nozīmēt gan to, ka viņa vēlas 
nogriezties pa kreisi, gan pa labi. Nav izslēgts arī, ka viņa izmet 
izsmēķi vai arī rāda blakus sēdošajai draudzenei cepuri tuvējā 
skatlogā. Jebkurā gadījumā es dubultošu savu uzmanību.

* * *
Niknums autovadītāja acīs, redzot motobraucēju, ir propor-

cionāls sastrēguma garumam.

* * *
Jauniešu bariņš ierodas festivālā un atstāj mašīnu ceļmalā. 

Blakus piesien suni, lai sargā. Nākamajā rītā atnāk un skatās – 
mašīnai nozagtas riepas un pie stikla pielipināta lapiņa: “Suni ne-
vainojiet. Viņš rēja.”

* * *
– Tēt, vai es šovakar varu paņemt tavu mašīnu?
– Dēls, un kam tev kājas domātas?
– Viena – sajūga pedālim, otra – bremzēm un gāzei!

* * *
Degvielas uzpildes stacijā stāv “Hummer”, un vīrietis tam 

uzpilda degvielu. Paiet pusstunda, bet vīrietis vēl aizvien tur-
pina uzpildīšanu. Paiet stunda, vīrietis joprojām turpina. Pa-
iet divas stundas... Vīrietis vēl aizvien turpina degvielas uz-
pildīšanas procesu... Aiz viņa izveidojusies pamatīga rinda... 
Viens no rindā stāvošajiem autobraucējiem neiztur un saka: 
– Vecīt! Tu vismaz varēji motoru noslāpēt!

* * *
Jaunais krievs benzīntankā lasa lietošanas instrukciju:
1. Izvelciet pistoli!
Jaunais krievs izvelk no mašīnas cimdu nodalījuma ieroci.
2. Ievietojiet pistoli benzīna tvertnē!
Ieliek.
3. Piespiediet mēlīti!

* * *
Meitenes! Jūsu bērni būs līdzīgi tēviem, nevis viņu 

automobiļiem...

* * *
“Un kam man klusinātājs?” padomāja motocikla vadītājs. “Es 

taču negrasos nevienu nošaut!”

 
par labām attiecībām

Attiecības uz ceļa mēdz būt sarežģītas, ne visu iespējams atrunāt ceļu satiksmes noteikumos. 
Tādēļ CSDD aicina vienoties par nerakstītajiem likumiem uz Latvijas ceļiem.

* * *
Gundars nekādi nesaprata, kāpēc par jaunā auto ekstru au-

topilots jāpiemaksā tik milzīga nauda, jo viņš šādā režīmā brauc 
jau 20 gadus.

* * *
Verneram bija divi pamatoti iemesli, kādēļ viņš neļāva drau-

dzenei braukt ar “Ferrari”. Viņam nebija “Ferrari” un nebija 
draudzenes.

* * *
Bezgalīgi var skatīties uz trim lietām: kā tek ūdens, kā kamīnā 

deg malka un kā BMW X6 signalizē, jo netiek no labā pagrieziena 
joslas atpakaļ sastrēguma joslā.


