
[---> 5. lapaspuse ]

Novembris  2019

[---> 8. lapaspuse ][---> 6. lapaspuse ]

Kvalitāte. Pasūtītāja prasības, 
projektētāju redzējums, būvnieku 
izpildījums un būvuzrauga roka uz 
pulsa. Tie ir faktori, kam jāsakrīt, lai 
taptu kvalitatīvs ceļš.

Autobraucēju ceļvedis novembrim. 

Autoceļa Krāslava – Preiļi – Madona posma no 
Steķiem līdz Atašienes pagriezienam atklāšana

[---> 3. lapaspuse ]

Ilgi gaidīts remonts. Pabeigts Vid-
zemes šosejas (A2) posms pie 
Bērzkroga.

[---> 7. lapaspuse ]

Kaimiņvalstīs. Polijā pirms 
15 gadiem bija mazāk nekā 
800 km ātrgaitas autoceļu. 
Šogad to garums pārsniegs jau 
četrus tūkstošus kilometru.

Ziemas sezonai gatavi
Uz valsts autoceļiem ir sākusies ziemas uzturēšanas sezona, un VAS Latvi-

jas autoceļu uzturētājs ziemas dienests sāk darbu diennakts režīmā. Tomēr arī 
autovadītājiem ir jāatceras, ka, iestājoties mainīgiem laika apstākļiem un zie-
mai, ir jāmaina braukšanas paradumi. Atbilstoši brauktuves stāvoklim jāizvēlas 
drošs braukšanas ātrums un lielāka distance. 

LVC: Sarūkot finansējuma apjomam, ceļu 
projektēšanas darbu pasūtījumu skaits 
samazinās.



ĪSUMĀ2

Viedoklis

Skaitļi un fakti

Īsumā

Bargāk sodīs par vie-
dierīču lietošanu pie 
stūres

Turpmāk autovadītāji par 
mobilā telefona un citu vie-
dierīču lietošanu pie auto 
stūres varēs tikt pie viena 
pārkāpumu uzskaites pun-
kta. To paredz valdības ap-
stiprinātās izmaiņas norma-
tīvajos aktos, kas šobrīd ir jau 
stājušās spēkā. Ceļu satiksmes 
drošības direkcija (CSDD) 
norāda, ka šī ir samilzusi 
problēma. Pētījums atklājis, 
ka vairāk nekā 70% autova-
dītāju ikdienā pie stūres lieto 
mobilos telefonus. Tāpat viens 
pārkāpumu uzskaites punkts 
tiks reģistrēts vadītājam, ja pa-
sažieris brauciena laikā nebūs 
piesprādzējies, savukārt pasa-
žierim par nepiesprādzēšanos, 
tāpat kā līdz šim, tiks izteikts 
brīdinājums vai piespriests 
naudas sods.  Soda punkts 
pienāksies arī par braukšanu 
ziemā ar auto, kas ir aprīkots 
ar vasaras riepām, un par ie-
braukšanu krustojumā sastrē-
guma laikā. Ar diviem pārkā-
pumu uzskaites punktiem tiks 
sodīta braukšana vienvirziena 
ielā pretējā virzienā. Tāpat ir 
stājušās spēkā izmaiņas pār-
kāpumu uzskaites punktu 
dzēšanas kārtībā.  Sakrājot 
četrus punktus, vadītājam tiks 
piedāvāta iespēja apmeklēt 
braukšanas uzvedības korek-
cijas grupu nodarbības vai 
psihologu konsultācijas. Ja 
kursi ceļu satiksmes drošī-
bas jautājumos vai psihologu 
konsultācijas tiks noklausī-
tas,  vadītājam tiks dzēsti divi 
punkti. CSDD un Satiksmes 
ministrija (SM) aicina vadī-
tājus mainīt savus paradu-
mus un atturēties no mobilā 
telefona un citu viedierīču 
lietošanas brauciena laikā. 

Pabeigta Panevēžas ap-
vedceļa rekonstrukcija

Lai uzlabotu braukšanas 
apstākļus uz autoceļa Via 
Baltica, ir pabeigta 22 km 
garā Panevēžas apvedceļa 
(A17) rekonstrukcija, liecina 
informācija Lietuvas ceļu ad-
ministrācijas tīmekļvietnē. 
Autoceļš ir paplašināts, un 
šobrīd tam ir izbūvētas trīs 
satiksmes joslas, līdz ar to ie-
viests 2+1 risinājums. Proti, 
divās satiksmes joslās kustī-
ba notiek vienā virzienā, bet 
vienā – pretējā. Šis ir pirmais 
šāda veida ceļa posms Lie-
tuvā. Rekonstrukcijas gaitā 
izbūvēti arī savienojošie ceļi, 
viadukts pār dzelzceļu, gājē-
ju tuneļi, kā arī divi tilti. Lai 
uzlabotu satiksmes drošību, 
izbūvēti divi apļveida krusto-
jumi, gājēju un velo joslas. Uz-
stādītas mainīgās informācijas 
ceļa zīmes un ātruma kontro-
les sistēmas. Projekta kopējā 
vērtība ir 44,6  milj. eiro, un 
tas tiek finansēts no Eiropas 
Savienības un valsts budžeta 
līdzekļiem. Pēdējos gados no-
rit nozīmīgi Via Baltica mo-
dernizācijas darbi. Piemēram, 
pagājušajā gadā tika pabeigta 
automaģistrāles posma papla-
šināšana līdz četrām joslām 
starp Kauņu un Marijampo-
li. Tāpat notiek sagatavoša-
nas darbi Via Baltica posma 

rekonstrukcijai no Marijam-
poles līdz Polijas robežai. 
Kopējais Via Baltica garums 
Lietuvas teritorijā ir 274 km. 

Ceļa posmā no Kul-
dīgas līdz Vilgāles ka-
piem atjaunots segums

Pabeigti seguma atjaunoša-
nas būvdarbi autoceļa Kuldī-
ga–Aizpute–Līči (P112) pos-
mā no Kuldīgas līdz Vilgāles 
kapiem (0,824.–15,3.  km). 
Šobrīd visi satiksmes iero-
bežojumi ir atcelti. Būvdar-
bus veica SIA  Strabag  par 
līgumcenu 713 tūkst. eiro (ar 
PVN), ko finansē no valsts 
budžeta līdzekļiem. Darbu 
ietvaros tika veikta seguma 
profila labošana, izlīdzino-
šās asfalta kārtas ieklāšana 
un virsmas apstrāde. Visā 
posmā veikta ūdens novades 
sistēmas sakārtošana – caur-
teku tīrīšana, apauguma lik-
vidēšana un grāvju tīrīšana, 
atjaunotas drošības barje-
ras un sakārtotas autobusu 
pieturvietas.

Atjaunoti tilti Latgalē 
un Kurzemē

Kurzemē ir pabeigti būv-
darbi uz tilta pār Ventu 
uz autoceļa Zlēkas–Ugāle 
(P123) 1,28. km. Satiksmes 
ierobežojumi tur ir atcelti. 
Piecu laidumu 195,8 m ga-
rajam dzelzsbetona tiltam 
pārbūvēta brauktuves kons-
trukcija, nojaucot esošo līdz 
sijām. Darbi tika uzsākti šā 
gada pavasarī, to ietvaros 
tiltam veikti arī laiduma, 
balstu un krasta nostiprinā-
jumu remonta darbi. Tilts 
pār Ventu ir būvēts 1975. 
gadā.  Darbus veica SIA  Rī-
gas tilti, to līgumcena ir 1,52 
milj. eiro (ar PVN) un darbi 
finansēti no valsts budžeta. 
Savukārt Latgalē ir pabeigti 
būvdarbi uz dzelzsbetona 
tilta pār Rušenicu autoceļa 
Krievijas robeža (Grebņe-
va)–Daugavpils–Rēzekne–
Lietuvas robeža (Medumi) 
(A13) 88.  kilometrā. Visi 
satiksmes ierobežojumi arī 
tur ir atcelti. Tiltam izbūvēta 
jauna laiduma konstrukcija, 
monolīta dzelzsbetona plāt-
ne un balsti, sakārtots blakus 
esošais stāvlaukums, pārbū-
vētas blakus esošās autobusu 
pieturvietas un uzstādītas 
drošības barjeras. Būvdar-
bus veica SIA Viadukts, to 
līgumcena ir 669 tūkst. eiro 
(ar PVN) un darbi tika fi-
nansēti no valsts budžeta.

Fotoradari pastipri-
nāti kontrolēs OCTA 
un tehniskās apskates 
derīgumu
Lai mazinātu autovadītā-
ju skaitu, kas neiegādājas 
OCTA vai neveic transport-
līdzekļa tehnisko apskati, 
laika posmā līdz 11. novem-
brim noritēs kampaņa Ja 
Tev nav OC/TA – nebrauc!, 
kuras laikā fotoradari visā 
Latvijā veiks OCTA un teh-
niskās apskates kontroli 
ārpuskārtas režīmā neat-
karīgi no transportlīdzekļu 
braukšanas ātruma. Latvijas 
Transportlīdzekļu apdroši-
nātāju birojs (LTAB) lēš, ka 

kopējais neapdrošināto trans-
portlīdzekļu skaits uz Latvi-
jas ceļiem ir no 1% līdz 3%. 
“Kampaņas ietvaros veiksim 
profilaktisko darbu, skaidro-
jot autovadītājiem, ka OCTA 
vai tehniskā apskate nav tikai 
formalitāte, bet gan drošības 
garants autovadītājam, pasa-
žieriem un citiem satiksmes 
dalībniekiem,” norāda LTAB 
valdes priekšsēdētājs Jānis 
Abāšins. LTAB veiktajā ap-
taujā secināts, ka gandrīz 
puse jeb 46,5% autovadītāju 
nezina, ka par piedalīšanos 
ceļu satiksmē bez derīgas 
OCTA un tehniskās apskates 
fotoradari un policijas eki-
pāžas vienas diennakts laikā 
var sodīt vairākkārtīgi. Tāpat 
salīdzinoši daudz autova-
dītāju vispār nav informēti, 
ka fotoradari un policijas 
ekipāžas spēj pārbaudīt ne 
vien braukšanas ātrumu, bet 
arī to, vai automašīnai ir derī-
ga OCTA un tehniskā apskate. 
Šobrīd sods par piedalīšanos 
ceļu satiksmē bez savlaicīgi 
veiktas tehniskās apskates ir 
55 līdz 120 eiro un divi soda 
uzskaites punkti, savukārt par 
piedalīšanos ceļu satiksmē bez 
derīgas OCTA – 85 līdz 120 
eiro un divi soda uzskaites 
punkti.

Sēnītes posmā atvērtas 
abas brauktuves

Vidzemes šosejas (A2) pos-
mā no Garkalnes līdz  Sēnī-
tes  mezglam satiksmei ir at-
vērtas abas brauktuves – divas 
joslas katrā virzienā. Satiksme 
pa Valmieras šoseju (A3) līdz 
15. novembrim vēl tiks or-
ganizēta, izmantojot Sēnītes 
mezgla rotācijas apli. Visā 
objektā ātrums ziemas teh-
niskā pārtraukuma laikā būs 
70 km/h, bet Sēnītes mezglā 
vietām arī 50 km/h. Līdz šim 
ieklāta asfalta apakškārta un 
saistes kārta, savukārt nā-
kamgad tik ieklāta asfaltbe-
tona virskārta un pārbūvēts 

Andris Bērziņš, 
biedrības Latvijas Ceļu 
būvētājs valdes priekšsēdētājs 

Nākamgad Eiropas Savie-
nības (ES) fondu līdzekļi ceļu 
remontiem beigsies, paliks 
tikai iesāktie projekti. Līdzek-
ļi, kas valstij gadiem ilgi ļāva 
pienācīgi nefinansēt nozari un 
budžeta naudu izlietot citiem 
mērķiem, ir beigušies. 

Būtu tikai loģiski, ja iztrū-
kums tiktu aizstāts ar valsts 
budžeta līdzekļiem. Taču Mi-
nistru prezidents, Satiksmes 
un Finanšu ministrijas bezspē-
cīgi peld pa straumi un ļaujas, 
lai tā viņus nes. Saeimā nekādi 
brīnumi nenotiks, un deputāti 
paklausīgi akceptēs valdības 
sagatavoto budžetu. Rezultā-
tā 2020., 2021. un 2022. gadā 
naudas samazinājums ceļu 
būvei būs par aptuveni simts 
miljoniem eiro gadā.

Tas nozīmē, ka ceļu būves 
uzņēmumiem nekas cits ne-
atliks, kā ieslēgt izdzīvošanas 

Nozare ieslēdz izdzīvošanas režīmu
reizes dārgāk nekā šodien.

Protams, arī sabrukums 
uz Latvijas valsts un pašval-
dību ceļiem un tiltiem iegūs 
jaunu paātrinājumu neatkarīgi 
no tā, ko mēs par to domājam. 
Par gadiem ilgušo politisko 
mazspēju, neizlēmību, vienal-
dzību un ekonomikas likum-
sakarību ignorēšanu būs jāsāk 
skarbi maksāt.

Nozare ļoti savlaicīgi jau 
trīs gadu garumā ir informēju-
si lēmumu pieņēmējus gan par 
to, ka beidzas ES fondu līdzek-
ļi, kas kopš 2004. gada aizstāja 
valsts budžeta finansējumu 
nozarei, gan par nepietiekamo 
valsts budžeta iesaisti ceļu un 
tiltu sakārtošanā.

Tagad, kad Latvijas Ceļu 
būvētāja (LCB) sliktākās prog-
nozes sāk piepildīties, tā vietā, 
lai meklētu izeju, atbildīgie iz-
liekas, ka nekas vērā ņemams 
jau nav noticis. Taisnība, vēl 
jau nav! Vēl ir jāpagaida kādi 
četri līdz pieci mēneši, kad būs 
īstais laiks sākt noskatīties, kā 
mazinās nodokļu ieņēmumi, 
kā sāk pieaugt sociālās apdro-
šināšanas izmaksas, kā nova-
dos pieaug bezdarbs, kā sāk 
tērēties pašvaldību sociālās 
palīdzības resursi, kā valsts 
ekonomika, kļūstot aizvien 
klibāka, zaudē pat mūsu kai-
miņiem gan konkurētspējā, 
gan apjomos. 

režīmu, kam tie jau gatavojas. 
Acīmredzot tiks samazināts 
darbinieku skaits un investī-
ciju apjoms attīstībai, varbūt 
kāds atradīs citas darbības ni-
šas, kāds varbūt aizsūtīs grupu 
darbinieku pastrādāt ārzemēs, 
kādu pa lēto nopirks ārzem-
nieki, lai gan maz ticams, ka 
nopietnas kompānijas riskēs 
ienākt sabrukušā tirgū. Redzē-
sim arī, cik uzņēmumu pār-
trauks savu darbību.

Ir skaidrs, ka valdība pret 
nozari izturas naidīgi un ga-
dījumā, ja ceļu būves apjomi 
pēc dažiem gadiem atgriezī-
sies kaut vai pašreizējā līmenī, 
nozares kapacitāte būs būtiski 
samazināta. 

Atrunāšanās ar nākamo 
ES plānošanas periodu ir ap-
zināti liekulīga melošana, jo 
nākamajā finanšu periodā ES 
ir citas prioritātes, un neviens 
nevar prognozēt, ko domās 
jaunā Eiropas Komisija (EK) 
un cik tās rīcībā būs resursu. 
Savukārt ceļu nozare jau būs 
pazaudējusi laiku, speciālis-
tus, kapacitāti, tehnoloģisko 
iesaisti, konkurētspēju un 
ilgtspējību.

Esmu gatavs jau šodien 
prognozēt, ka 2022. gada ie-
pirkumos, ja tādi būs, visa 
augstākminētā ietekmē katra 
ceļa kilometra pārbūve kon-
kursos maksās vismaz divas 

Sēnītes mezgla rotācijas aplis. 
Būvdarbus Vidzemes šosejas 
posmā no Garkalnes līdz Sē-
nītei  veic piegādātāju ap-
vienība  Binders un ACB, to 
līgumcena ir 46,5 milj. eiro 
(ar PVN). Darbi  tiek finan-
sēti no valsts budžeta un no 
ES Kohēzijas fonda līdzek-
ļiem un pilnībā tiks pabeig-
ti 2020. gada rudenī. Būv-
darbu posms ir 14  km garš, 

taču, ņemot vērā to, ka katrā 
braukšanas virzienā ir divas 
joslas, seguma pastiprināša-
na tiek veikta kopumā vairāk 
nekā 30 kilometros ceļa. Pro-
jekta ietvaros tiek atjaunoti 
arī septiņi ceļa pārvadi un 
divi tuneļi Sēnītes mezglā, kā 
arī divi pārvadi pie Vanga-
žiem un divas caurtekas. 1,65 
km garumā ceļa sega tiek 
pārbūvēta arī uz autoceļa 

Inčukalns–Valmiera–Igau-
nijas robeža (Valka) (A3), til-
tam pār Gauju būs atjaunots 
segums. Vidzemes šosejas 
(A2) posms no Garkalnes 
līdz Sēnītei tādā konstrukcijā, 
kāda tur ir tagad, ir izbūvēts 
1974.  gadā. Pēdējo reizi se-
guma atjaunošanas darbi tur 
nelielos posmos ir veikti pa-
gājušā gadsimta beigās un šī 
gadsimta sākumā. 

Avots: SKDS aptauja 2019. gada oktobrī

Vai ir uzlabojusies būvdarbu 
kvalitāte uz valsts autoceļiem ārpus pilsētām?
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Puse iedzīvotāju atzīst, ka valsts ceļu būvdarbu 
kvalitāte ir uzlabojusies



3MĒNEŠA INTERVIJA

Tā intervijā Autoceļu Avī-
zei norāda VAS Latvijas Valsts 
ceļi (LVC) Būvniecības pārval-
des direktors Gints Alberiņš. 
Viņš atzīmē, ka sezona nav bi-
jusi slikta, tomēr to ietekmēja 
laikapstākļi, īpaši sezonas ot-
rajā pusē, un resursu trūkums. 

Darbi valsts ceļu 
tīklā notika 87 
objektos, no kuriem 
tie tika pabeigti 67 
objektos, bet atli-
kušajos 20 – darbi 
turpināsies nāka-
majā būvniecības 
sezonā.

Kāda bijusi šī būvdarbu 
sezona uz valsts ceļiem? Vai 
tā iezīmējās ar ko atšķirīgu 
no iepriekšējās?

Šajā būvdarbu sezonā tir-
gū joprojām bija daudz pasū-
tījumu ceļu būvdarbu jomā.  
Tie bija ne tikai LVC pasūtīju-
mi, bet arī pašvaldību un VAS 
Latvijas Valsts meži. Līdz ar 
to būvniekiem bija jūtams re-
sursu trūkums – gan cilvēku, 
gan materiālu. Visizteiktāk to 
varēja just tieši tiltu būvniecī-
bas jomā. Proti, izsludinātajos 
iepirkumos pieteicās maz pre-
tendentu, un cenas bija augs-
tākas nekā sākotnēji plānots, 
īpaši mazāka apjoma darbiem. 
Resursu trūkuma dēļ darbus 
vajadzēja sasteigt, un tas savu-
kārt ietekmēja kvalitāti.

Asfalta virskārtas 
sablīvējuma kvalitā-
tes noteikšanai tiek 
izmantots grunts 
penetrācijas radars.

Cik objektos uz valsts ce-
ļiem kopumā šogad noritēja 
darbi, un vai esat apmierināti 
ar rezultātiem?  

Darbi valsts ceļu tīklā no-
tika 87 objektos, no kuriem 
tie tika pabeigti 67 objektos, 
bet atlikušajos 20 darbi turpi-
nāsies nākamajā būvniecības 
sezonā. Bija arī tādi objekti, 
kuros šogad darbus nebija ie-
spējams veikt sākotnēji plāno-
tajā apjomā. Iemesls tam bija 
pretendentu piedāvātās pārāk 
augstās cenas, tāpēc mēs pār-
plānojām darbus un sludinā-
jām konkursus atkārtoti.

Ceļu būvdarbu 
projektēšanas 
apjomi krīt

Līdz novembra beigām visos valsts ceļu remont-
darbu posmos iestāsies tehnoloģiskais pārtraukums. 
Šajā sezonā kopumā darbi noritēja 87 objektos, no 
kuriem 20 objektos turpināsies nākamajā sezonā. 

Tas nozīmē, ka šie darbi 
tiks uzsākti/pabeigti nāka-
majā būvniecības sezonā?

Jā, tā ir paredzēts. Kā jau 
minēju, mums nācās pārplā-
not šim gadam atvēlēto finan-
sējumu un iecerētos darbus. 

Kādi ir būvdarbu kvalitā-
tes rādītāji šajā sezonā?

Kā zināms, pasaulē viss at-
tīstās, būvdarbu iekārtas kļūst 
precīzākas un ražīgākas, tas 
sekmē labāku būvdarbu kva-
litāti. Kvalitāte gadu no gada 
uzlabojas, tomēr, skatoties no 
kvalitātes riska viedokļa, šī 
sezona nebija labākā. Iemesls 
ir jau minētais darbaspēka un 
materiālu resursu trūkums, 
un steiga, ko pastiprināja se-
zonas nogales laikapstākļi. 
Būvniekiem radās grūtības ar 
to darbu izpildi, kas bija plā-
noti septembrī un oktobrī, jo 
nokrišņu daudzums bija liels, 
konstrukcijas samitrinājās un 
zaudēja nestspēju. Līdz ar to 
būvniekiem bija jāgaida, kad 
konstrukcijas nožūs. Tomēr 
ne vienmēr to ir iespējams 
sagaidīt, tāpēc darba ritms 
kļūst neparedzams un grūti 
plānojams. Darbi tiek veikti 
apstākļos, kas ir uz specifi-
kāciju prasību robežas. Daž-
kārt jau nākamajā dienā bija 
redzams, ka paveiktais darbs 
būs jāpārstrādā, bet īstā aina 
atklāsies tikai pavasarī, kad 
darbus objektos varēs atsākt. 
Jānorāda arī, ka LVC šogad 
ir nedaudz pamainījuši kva-
litātes vērtēšanas sistēmu.  
Asfalta virskārtas sablīvējuma 
kvalitātes noteikšanai tiek iz-
mantots grunts penetrācijas 
radars, tāpēc šī gada kvalitātes 
rādītājus nevar tieši salīdzināt 
ar iepriekšējām sezonām, kad 
izlases veidā tika veikti urbu-
mi uz ceļa, ņemti paraugi un 
vērtēta izbūvētās virskārtas 
sablīvējuma kvalitāte. Rada-
ram ir divas antenas, un ceļa 
skenēšana un mērījumi tiek 
veikti ik pēc 10 cm. Tas dod 
daudz labāku priekšstatu par 
to, kā ikvienā vietā asfalts ir 
izbūvēts. Līdz ar šīs metodes 
pielietošanu problēmu ga-
dījumā LVC mazāku uzsva-
ru liek uz papildu garantiju 
noteikšanu, bet, balstoties 
uz radara un kontrolurbumu 
informāciju, pieprasa tūlītēju 
neatbilstošo vietu pārbūvi. 
Kopumā esam apmierināti ar 
rezultātiem, jo dati rāda, ka 
uzlabojums attiecībā uz virs-
kārtas sablīvējuma kvalitāti 
šogad ir ievērojams. 

Vai ar radaru tiek pār-
baudīts katrs jaunizbūvētais 
posms?

Pārbaudīts tiek katrs 
posms. Vienīgi tie posmi, kas 
nodoti pašās sezonas beigās, 
netiek pārbaudīti ar radaru, jo, 
lai to izdarītu, asfaltam ir jābūt 
sausam. Ja tas ir mitrs, dati ir 
grūtāk interpretējami. Lielāko 
daļu posmu šogad esam no-
mērījuši, palikuši tikai pāris 
objekti. Tajos objektos, kur 
nepaspēja nomērīt ar radaru, 
visticamāk, tiks veikti urbu-
mi, lai pārbaudītu kvalitāti, jo 
specifikācijas paredz abu vari-
antu izmantošanu. Iespējams, 
ka šajos posmos pavasarī vēl 
papildus tiks veikti kvalitātes 
mērījumi ar radaru. 

Būvniekiem radās 
grūtības ar to darbu 
izpildi, kas bija plā-
noti septembrī un 
oktobrī, jo nokrišņu 
daudzums bija liels, 
konstrukcijas samit-
rinājās un zaudēja 
nestspēju. Līdz ar to 
būvniekiem bija jā-
gaida, kad konstruk-
cijas nožūs. Tomēr 
ne vienmēr to ir 
iespējams sagaidīt, 
tāpēc darba ritms 
kļūst neparedzams 
un grūti plānojams.

Vai šogad ir bijuši posmi, 
kuros jāveic pārbūve, jo tie 
neatbilst kvalitātei?

Šobrīd vēl nav visu vērtē-
jumu, līdz ar to kopsavilkumu 
par šo sezonu vēl nevaram 
sniegt. Dati vēl tiek apstrā-
dāti un pilnu ainu varēsim 
redzēt pavasarī. Kopumā lie-
lākajā daļā objektu tiek uzrā-
dīta laba virskārtas kvalitāte. 
Faktiski ir tikai daži objekti, 
kuri šobrīd vēl tiek vērtēti, 
bet kuros bijušas atkāpes. Pie-
mēram, sarežģīts objekts bija 
šogad pabeigtais autoceļa Ēr-
gļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs 
(P33)  posms Jaunpiebalgā 
no Mācītājmuižas līdz Rud-
galvjiem. Tāpat uz autoceļa 
Augšlīgatne–Skrīveri (P32) 
posmā no krustojuma ar au-
toceļu Tīnūži–Koknese (P80) 
līdz Skrīveriem atklājās defekti 

– prasībām neatbilstošs asfalta 
virskārtas sablīvējums un po-
rainība autoceļa kreisajā joslā 
vairākās vietās.  Būvniekam 
par saviem līdzekļiem defekti 
jāizlabo. 

Faktiski ir tikai daži 
objekti, kuri šobrīd 
vēl tiek vērtēti, bet 
kuros bijušas at-
kāpes. Piemēram, 
sarežģīts objekts 
bija šogad pabeig-
tais autoceļa Ērgļi–
Jaunpiebalga–Saliņ-
krogs (P33) posms 
Jaunpiebalgā no 
Mācītājmuižas līdz 
Rudgalvjiem.

Kāda ir būvnieku at-
tieksme pret radara 
izmantošanu? 

Katrai jaunai situācijai 
vai tehnoloģijai nākas pielā-
goties. Arī LVC speciālistiem 
ir jāpiedomā, kurās situācijās 
pieprasīt ceļa pārbūvi un ku-
rās ne. Radars aprēķina datus 
ik pa desmit metriem. Līdz ar 
to, ja ceļš ir līdzens un nav citu 
problēmu, pārbūvējot 20 met-
rus, labāku ceļu neiegūsim. 
Radīsies tikai papildu šuves, 
kas jau ir tehnoloģiski riskan-
ti, jo ar laiku tajās var iekļūt 
ūdens. Ne vienmēr pārbūve ir 
lietderīga, tāpēc katra situāci-
ja ir jāizvērtē individuāli. Par 
laimi neatbilstību kopumā 
nav daudz. Es domāju, ka šo-
gad aptuveni četros vai piecos 
objektos varētu būt jāpārbūvē 
kāds posms. 

Daudz sūdzību ir dzir-
dēts par  autoceļu Krāslava–
Preiļi–Madona (P62) posmā 
no Bašķiem līdz Preiļiem, 
kuru kopš rekonstrukcijas 
vajā nelaimes.

Šis tiešām ir būvobjekts, 
kas mums visiem sagādājis 
galvassāpes. Šajā gadījumā 
runa pat nav par to, ka pro-
jekts bija grūts vai, piemēram, 
traucēja laikapstākļi. Ceļam 
tika veikta pilna pārbūve, ne-
kādi riskanti taupīgi projekta 
risinājumi netika paredzē-
ti, tomēr rezultāts nebūt nav 
tāds, kā gribētos. Es domāju, 
ka viens no iemesliem ne pā-
rāk labajam rezultātam ir tas, 
ka pārbūvē piedalījās kopumā 

trīs kompānijas, un apakšuz-
ņēmēji netika pietiekami labi 
vadīti. Neesam arī apmierināti 
ar objekta uzraudzību. Pro-
tams, ka uzraugs nevar būv-
nieka vietā izdarīt darbus, taču 
redzam, ka parādās defekti, 
kuru cēloņus uzraudzībai va-
jadzēja pamanīt jau savlaicīgi. 
Šobrīd lielā daļā objekta būv-
darbu veicējs uz sava rēķina 
ir ieklājis papildu virskārtu, 
veicis garenšuves remontu un 
atsevišķu plaisu remontu. Ko-
pumā objekts balansē uz kva-
litātes prasību robežas. Ko mēs 
no tā varam mācīties? Tas liek 
saprast, ka uzraudzības līgumā 
ir jāparedz papildu atbildība, 
ja, piemēram, būvei parādās 
defekti, bet uzraudzības ierak-
sti nekādi neliecina, ka darba 
procesā ir bijušas kādas prob-
lēmas. Uzraugi mēdz teikt: 
neko neatbilstošu nekonsta-
tējām. Mēs labāk vēlētos, lai 
slēdzienā būtu rakstīts: mēs 
veicām konkrētas pārbaudes, 
kas liecināja, ka darbs tiek 
veikts atbilstoši, vai ir konkrē-
tas atkāpes un riski. Ja uzraugs 
nevarēs parādīt sava darba 
pierakstus par konkrēto būv-
darbu posmu, kur pasūtītājs 
vēlāk konstatējis defektu, tad 
vērsīsimies pret uzraugu ar 
sankcijām. 

Līdz ar to, ja ceļš ir 
līdzens un nav citu 
problēmu, pārbū-
vējot 20 metrus, 
labāku ceļu neiegū-
sim. Radīsies tikai 
papildu šuves, kas 
jau ir tehnoloģiski 
riskanti, jo ar lai-
ku tajās var iekļūt 
ūdens. Ne vienmēr 
pārbūve ir lietde-
rīga, tāpēc katra 
situācija ir jāizvērtē 
individuāli.

Savukārt par autoceļu 
Ventspils–Kuldīga–Saldus  
(P108) autobraucēji sūdzējās 
jau būvniecības laikā.  

Sūdzības bija saistītas 
ar ceļa uzturēšanu būvdar-
bu laikā. Bija pārkāpumi no 
būvnieka puses un tika arī 
piemērotas soda sankcijas. Ja 
uzraugi redz, ka objektā ir ne-
kārtība, bet būvnieks nereaģē 

uz aizrādījumiem, tad tiek 
noformēti soda akti. Runājot 
par konkrēto posmu, pilnīgu 
apmierinātību autobraucējiem 
nevarēja nodrošināt, jo satik-
smes intensitāte šajā posmā 
ir augsta. Ja ceļa segums ir 
noņemts un satiksmes intensi-
tāte ir liela, ilgstoša lietus laikā 
konstrukciju, pa kuru pārvie-
tojas transports, ir grūti uztu-
rēt atbilstošā stāvoklī. Greide-
rēšana šādos apstākļos nelīdz, 
ir jāved klāt jauns materiāls. 
Laikapstākļu radītās problē-
mas diemžēl pilnībā kompen-
sēt nevar. 

Šogad ir vairāki 
objekti, kurus pēc 
novērtēšanas gribas 
pieteikt gada balvai.

Par kuriem objektiem šo-
gad ir prieks un lepnums?

Viens no piemēriem ir 
pārbūvētais autoceļa Jelgava–
Dalbe (P100) Eglaines un Sko-
las ielas krustojums (4,9. km) 
Ozolniekos. Tas ir izdevies ļoti 
labi. Kopumā šogad ir pabeigti 
objekti, kuros ir laba kvalitāte, 
uzteicams būvnieku un uzrau-
gu darbs. Tādos gadījumos ir 
prieks gala novērtēšanas sa-
nāksmē konstatēt, ka viss ir 
kārtībā. Šogad ir vairāki ob-
jekti, kurus pēc novērtēšanas 
gribas pieteikt gada balvai. 

Kāda ir tendence, vai ko-
pējais projektēšanas darbu 
apjoms ceļu būvē samazinās?

Tas ir plānošanas jau-
tājums. Mēs visi ceram, ka 
nauda atradīsies un varēsim 
realizēt jaunus projektus. Šo-
brīd ir vērojams projektēšanas 
darbu apjoma samazinājums, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Esam pilnveidojuši projektēša-
nas uzdevumu, tajā LVC prasa 
projektēšanā pielietot jaunākas 
metodes, izmantojot informāci-
jas tehnoloģiju sniegtās iespējas. 
Es domāju, ka šobrīd ir īstais 
brīdis, kad spert soli šajā virzie-
nā. Tā kā projektēšanas darbu 
daudzums samazinās, projek-
tēšanas birojiem būs grūtāk 
atrast darbu saviem inženie-
riem, tāpēc ir laiks iegādāties 
tehnoloģijas, apmācīt darbi-
niekus, lai būvprojekti būtu at-
bilstoši mūsdienu būvniecības 
iespējām. Iespējams, projektu 
izmaksas varētu palielināties, 
bet tas būs tā vērts, jo ļaus 
samazināt kļūdas būvdarbu 
laikā. 
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Globālie meteoroloģijas 
dienesti jau izteikuši savas ilg-
termiņa prognozes par to, kāda 
varētu būt gaidāmā ziema. Ko-
pumā Latvijā tiek prognozēta 
salīdzinoši silta ziema ar gaisa 
temperatūru, kas būs par vienu 
vai diviem grādiem augstāka 
nekā klimatiskā norma. Tomēr 
būs arī aukstuma viļņi un ne-
izpaliks sniegs, vienlaikus bie-
žāk tiek prognozēti arī atkušņi 

un siltuma periodi. Sinopti-
ķis Toms Bricis norāda, ka šīs 
prognozes ir jāliek aiz auss, bet 
tās norādot vien uz tendencēm, 
nevis precīzi prognozē, kāda 
būs šī ziema. Pēdējo gadu zie-
mas parāda, ka sala periodi mi-
jas ar biežiem atkušņiem, tāpēc 
pārvietošanās pa autoceļiem 

Ziema nepārsteigs
Noslēdzot vasaras darbu sezonu uz valsts autoce-

ļiem, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs sāk gatavoties 
ziemas sezonai. Laicīgi tiek kalibrēta ziemas uzturē-
šanas tehnika, noliktavās sagādāti pretslīdes mate-
riālu krājumi un veikti citi nepieciešamie darbi.

kļūst bīstamāka un neprogno-
zējamāka. Kā arī biežie atkušņi 
negatīvi ietekmē ceļu seguma 
stāvokli, un šādos laikapstākļos 
pastiprināti veidojas bedres. 

Ar novembri
Ziemas sezonas sākums 

autoceļu uzturēšanā ir 1. no-
vembris, kad ziemas uzturē-
šanas tehnikai ir jābūt gata-

vībā jebkurā mirklī izbraukt 
uz ceļa. VAS Latvijas autoceļu 
uzturētājs (LAU), kas uztur 
valsts pārziņā esošos autoce-
ļus, jau laicīgi uzsāka saga-
tavošanās darbus pārejai uz 
ziemas sezonu, testējot un 
kalibrējot ziemas uzturēšanas 
tehniku. Noliktavās uzkrāti 

nepieciešamie pretslīdes kai-
sāmie materiāli: sāls un sāls-
smilts maisījums. Noliktavās 
sāls ir pieejams 26  tūkst. 
tonnu apjomā, bet smilts-sāls 
maisījums sagatavots vairāk 
nekā 10 tūkst. kubikmetru ap-
jomā. “Ziemas sezonai LAU 
ir gatavs. Noliktavas ir pie-
pildītas ar nepieciešamajiem 
slīdamības samazināšanas ma-
teriāliem – sāli un smilts-sāls 
maisījumu. Tehnika ir pār-
baudīta.  Ja ziemai raksturīgie 
laikapstākļi iestājas ātrāk, mēs 
esam gatavi reaģēt un darbus 
uzsākt pēc nepieciešamības. 
Piemēram, jau oktobrī bija trīs 
dienas, kad ziemas dienestam 
jau bija jāveic savi pienākumi,” 
norāda LAU valdes priekš-
sēdētājs Raitis Nešpors. No 
novembra darbu diennakts 
režīmā uzsāk arī LAU ziemas 
dienesta dežuranti, kuru gal-
venajos pienākumos ietilpst 
kaisīšanas un tīrīšanas darbu 

Kravas automašīnas (aprīkotas ar 
kaisīšanas  iekārtām un sniega 
lāpstām) 

Valsts autoceļu uztu-
rēšana  ziemas sezonā
sākas no

1. novembra

Uzturamo 
valsts autoceļu 
kopgarums�
�

Galvenie ziemas sezonas darbi:

autoceļu seguma slīdamības 
samazināšana t.sk. preventīvā

kaisīšana

autoceļu attīrīšana
no sniega

dažādi operatīvi
veicamie darbi

20 166 km
Novembris

1

veicot tiešos novērojumus

saņemot informāciju no ceļu lietotājiem, 
dienestiem

no vairāk nekā 50 meteostacijām, kas 
izvietotas uz Latvijas galvenajiem auto-
ceļiem

Ziemas dienesta dežuranti par
ceļu stāvokli uzzina:

204

Informē par ceļu 
stāvokli VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” Satiksmes

informācijas centru

8000 5555

Waze aplikācijā

Mobilie sensori (A un A1 uzturēšanas
klase)

A

B

C

Ziemas 
dienests 24/7

Ziemas dienestā 
izmantojamā tehnika

Valsts autoceļu
uzturēšana ziemas sezonā

171
Greideri

122
Ekskavatori

105
Traktori

26 000 t
Sāls

10 000 m3

Smilts-sāls maisījums

14
Buldozeri

vairāk nekā

A 2

P 8

Ķipari

Gau
ja

Lēmumu par ziemas dienesta darbu uzsākšanu 
pieņem 37 atbildīgie ziemas dienesta dežuranti 
visā Latvijas teritorijā, balstoties pēc faktiskā ceļa
virsmas stāvokļa un laika apstākļu prognozēm. 

Tiešsaistes režīmā ziemas dienesta tehnikai var 
sekot līdzi Waze un VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), līdz ar to redzams, 
kuros posmos tiek veikti ceļu uzturēšanas darbi.

Slīdamības samazināšanas
materiālu krājumi
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Valsts autoceļu uzturēšanas
klases 2019./2020. gada 
ziemas sezonā
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Autoceļu uzturēšanas klašu garums (km)
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Prasības autoceļu uzturēšanai ziemā
Autoceļi ir sadalīti dažādās uzturēšanas klasēs un tiek uzturēti prioritārā secībā.

C un D klases uztur ar sniega kārtu 

Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim,
kad autoceļu brauktuve attīrīta no sniega.
Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai 
piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, 
līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

*

**

Salaspils
Ikšķile

A1 B C D

Pieļaujamais sniega biezums uz
autoceļa brauktuves mainīgos
laikapstākļos

6 cm 6 cm 8 cm 10 cm Netiek
normēts

Slapja sniega biezums vai ar sāli un
smiltīm sajaukta sniega biezums uz
autoceļa brauktuves mainīgos
laikapstākļos

3 cm 3 cm 5 cm 10 cm Netiek
normēts

Preventīvā kaisīšana Noteikts autoceļu posmu saraksts.
Darbu veic līdz plkst.06.00 - - -

Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai
no sniega* 3 h 4 h 6 h 18 h Netiek

normēts

Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai
ar pretslīdes materiālu** 3 h 4 h 6 h Netiek

normēts
Netiek

normēts

Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai
piebrauktā sniegā uz autoceļu
brauktuves**

- - 6 h Netiek
normēts

Netiek
normēts
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A1
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A10
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1

Salaspils
Ikšķile

organizēšana.  LAU ziemas 
dienestā šajā sezonā kopumā 
plāno izmantot vairāk nekā 
600 dažādu tehnikas vienību. 
R. Nešpors stāsta, ka saskaņā 
ar uzņēmuma vidējā termiņa 
stratēģiju katru gadu ir pare-
dzētas investīcijas tehniskā 
parka atjaunošanai. Arī šis 
gads nav bijis izņēmums, un 
iegādātas gan jaunas kravas 
automašīnas ar kaisītājiem, 
gan greideri, gan arī traktori. 

Kapacitātes pietiek
LAU uztur ne tikai valsts 

autoceļus, bet sniedz šos pa-
kalpojumus pašvaldībām. Šajā 
ziemas sezonā tas rūpēsies arī 
par atsevišķām Rīgas ielām. 
Uz jautājumu, vai uzņēmu-
mam pietiek kapacitātes, lai 
noteiktajā kārtībā uzturētu 
gan valsts ceļus, gan arī veiktu 
citus pasūtījumus, R. Nešpors 
skaidro, ka bažām par to, ka 
valsts autoceļi varētu palikt 
novārtā, nav pamata. “80% 
no LAU apgrozījuma veido 
ieņēmumi tieši no deleģēšanas 
līguma, kas noslēgts par valsts 
autoceļu uzturēšanu, līdz ar to 
tā ir LAU prioritāte. Attiecībā 
uz Rīgu LAU ziemas periodā 
neuzturēs visas pilsētas ielas, 
bet tikai daļu no maģistrāla-
jām ielām, kas iekļaujas LAU 
jau esošajos maršrutos,” no-
rāda R. Nešpors. Viņš skaid-
ro, ka LAU ne pirmo gadu 
veic komercpakalpojumus. 
Pagājušajā gadā ieņēmumi no 

komercpakalpojumiem vei-
doja 14,6 milj. eiro, kas ir par 
5,4  milj. eiro jeb 60% vairāk 
nekā 2017. gadā. “Tas nekādā 
veidā nav ietekmējis autoce-
ļu uzturēšanas kvalitāti, ko 
apstiprina arī SKDS veiktā 
pētījuma dati, ka autoceļu 

uzturēšanas kvalitāti vasarā 
kā apmierinošu vērtē 83% res-
pondentu un ziemā – 72%. 
Mēs esam spējīgi gan uzturēt 
valsts autoceļus pienācīgā kva-
litātē, gan arī varam atrast risi-
nājumus, kā nopelnīt papildu 
līdzekļus. Rīga ir tikai viens no 
gadījumiem. Kopumā pilsētu 
uzturēšana ir viens no mūsu 
stratēģiskajiem mērķiem, ko 
mēs gribam attīstīt. Vēlamies 
būt aktīvāki šajā segmentā. Tā-
pēc skatāmies arī uz citām lielā-
kajām Latvijas pilsētām. Jāņem 
vērā arī 2021. gads, kad beigsies 
deleģēšanas līgums un tirgus 
tiks atvērts arī citiem spēlētā-
jiem. Šādi mēs stiprinām savu 
konkurētspēju un kompetenci,” 
uzsver LAU vadītājs. 

i

  Padomi autovadītājiem ziemas periodā 

Notīri stiklus, pareizi noregu-
lē un izvēlies gaismas. Lielāko 
daļu informācijas autovadītājs 
uzņem ar redzi. Laba redzamī-
ba uzlabos ne tikai autovadītāja 
komfortu, bet arī spēju reaģēt 
kritiskās situācijās. 

Izvēlies pareizo braukšanas āt-
rumu un pievērs uzmanību ceļa 
segumam.

Ja varētu paskatīties uz riepu no 
apakšas, tad redzētu, ka saķeres 
laukums riepai ar ceļa virsmu 
ir apmēram plaukstas lielumā. 
Tāpēc sevišķi svarīgi ir izvē-
lēties labas kvalitātes ziemas 
riepas.

Pārzini automašīnas drošības 
sistēmas! Nepareizi lietojot au-
tomašīnas drošības sistēmas, 
braukšanas risks palielinās.  

AVOTS: DBS
500 tik km ceļu oktobra beigās tika apstrādāti 

ar pretslīdes materiāliem
AVOTS: Latvijas Autoceļu uzturētājs (LAU)
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PRASĪBAS AUTOCEĻU UZTURĒŠANAI ZIEMĀ

atsevišķas 
sniegotas 

vietas līdz 1 cm 

Ledus vai sniega
vidējais biezums

uz autoceļa
brauktuves
pastāvīgos

laikapstākļos

atsevišķa 
sniegotas vietas

līdz 1 cm

4 cm

10 cm

netiek 
normēts

Autoceļa brauk-
tuves līdzenums

pastāvīgos
laikapstākļos

ledus risas
līdz 1 cm

Laiks autoceļa
brauktuves attī-
rīšanai no sniega

3 stundas

Laiks autoceļa
brauktuves
kaisīšanai ar

pretslīdes
materiālu

3 stundas

Sniega biezums
uz autoceļa
brauktuves
mainīgos

laikapstākļos

6 cm

Autoceļa
brauktuves
līdzenums
mainīgos 

laikapstākļos

Autobusu
pieturvietas

platforma jātīra,
ja sniega sega

sasniedz
biezumu, kas

lielāks par 10 cm

P
R

A
S

Ī
B

A
S

ledus risas
līdz 2 cm

ledus risas
līdz 4 cm

ledus risas
līdz 5 cm

netiek 
normēts

Ja ziemā pēc
sniegputeņa ceļa

 zīmju simboli nav
skaidri  saskatāmi,

ceļa zīmes jāat-
tīra no pielipušā

sniega

Tilti, ceļu
pārvadi un

gājēju tuneļi
jātīra no sniega

AVOTS: MK noteikumi Nr. 224

Uzturēšanas
klases ir spēkā

šādās diennakts
stundās

6.00–22.00

4 stundas

6 stundas

18 stundas

netiek 
normēts

4 stundas 

6 stundas

netiek 
normēts

netiek 
normēts

6 cm

8 cm

10 cm

netiek 
normēts

netiek
normēts

6.00–20.00

6.00–18.00

6.00–18.00

ledus risas

līdz 2 cm
24 stundās jā

1
diennakts

laikā

ledus risas

līdz 3 cm

ledus risas

līdz 4 cm

ledus risas

līdz 6 cm

netiek

normēts

24 stundās

24 stundās

netiek 

normēts

netiek 
normēts

jā

jā

jā

jā

1 
diennakts

laikā

netiek
normēts

netiek 
normēts

prasību
nav

Pietura

Inovācijas palīdz
Pagājušajā gadā LAU uz-

sāka mobilo sensoru pilot-
projekta izmēģinājumu, lai 
paātrinātu informācijas sa-
ņemšanu par autoceļu stāvokli 
un nodrošinātu operatīvu dar-
ba izpildi. Izvērtējot rezultā-
tus, secināts, ka iegūtie dati ir 
ar augstu ticamību, līdz ar to 
projektu nolemts turpināt arī 
šogad. Datu iegūšanai mobilie 

virsmas sensori tiek piestip-
rināti sadarbības partneru 
transportlīdzekļiem un veic 
optiskus mērījumus, nosakot 
šādus parametrus: brauktuves 
stāvokli (sauss, slapjš, mitrs, 
apledojis, sniegs), ūdens/ledus 
kārtas biezumu, saķeres līmeni 
ar autoceļa virsmu, brauktuves 
virsmas temperatūru un rasas 
punktu. Sensors ir savienots ar 
mobilo tālruni vai modemu, 

un iegūtajiem datiem līdzi 
seko LAU dežuranti. “Iepriek-
šējā sezonā šie dati palīdzēja 
dežurantiem ziemas sezonā 
sekot līdzi situācijai uz autoce-
ļiem un pieņemt pārdomātā-
kus un operatīvākus lēmumus. 
Šajā sezonā prioritāte ir valsts 
galvenie autoceļi ar A un A1 
uzturēšanas klasi. Finiša taisnē 
ir mobilo sensoru iepirkums 
un cerams, ka iegūsim labākos 
un ekonomiski pamatotākos 
risinājumus, kurus varēsim 

integrēt ziemas dežūrdienesta 
darbā,” uzsver R. Nešpors.  Lai 
labāk apzinātu valsts autoceļu 
tehnisko stāvokli un uzlabo-
tu informācijas apmaiņu ar 
iedzīvotājiem, līdzās sociāla-
jiem tīkliem un informatīva-
jam tālrunim LAU pievienojis 
vēl vienu komunikācijas ka-
nālu – aplikāciju Waze, ar ku-
ras palīdzību turpmāk ikviens 
varēs ātri un ērti ziņot, kā 
arī atrast aktuālāko informā-
ciju par notiekošo uz valsts 

616 tik ziemas tehnikas vienības ir LAU rīcībā
AVOTS: Latvijas Autoceļu uzturētājs (LAU)

21 881 tik m2 lielā platībā šogad 
veikti avārijas bedru remonti.

AVOTS: Latvijas Autoceļu 
uzturētājs (LAU)

Valsts autoceļu uzturēšanas klašu garums
2019./2020. gada ziemas sezonā (km)

838

2989

12093

1576
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AVOTS: LVC

autoceļiem. Projekts uzsākts, 
sadarbībā ar Waze un Rīgas 
Tehnisko universitāti (RTU) 
izstrādājot risinājumu, kas ļaus 
identificēt konkrētu kilometru 

un vietu uz ceļa, kur radušās 
problēmas. Mēs šos ziņojumus 
apstrādāsim un operatīvi apse-
kosim, lai  pieņemtu lēmumu 
par darbu veikšanu. 

Būvdarbi autoceļa Rīga–
Sigulda–Igaunijas robeža 
(Veclaicene) (A2) posmā pie 
Bērzkroga (88,1.–95,2  km) 
ilga gandrīz gadu. Tie uz-
sākās 2018. gada augustā, 
un tos veica Igaunijas uzņē-
mums AS  Trev-2 Grupp  par 
līgumcenu 10,5 milj. eiro (ar 
PVN), ko līdzfinansēja Ko-
hēzijas fonds (KF). Būvdarbu 
ietvaros tika reciklēts vecais 
segums 15 centimetru biezu-
mā, atkūdroti 17 tūkst. kubik-
metru grunts, aizbērts purvs 
ar salizturīgo smilti 19 tūkst. 
kubikmetru apjomā, izbūvēts 
pusmetru biezs drenējošais 
slānis, jauna šķembu kārta un 
ieklātas trīs asfalta kārtas. Tā-
pat nomainītas vecās un izbū-
vētas jaunas caurtekas, no tām 

četras lielizmēra. Bērzkroga 
teritorijā izbūvēts arī jauns 
apgaismojums.

 “Šis Vidzemes šosejas 
posms ir atjaunots ar Eiro-
pas Savienības fondu finan-
sējuma atbalstu. Tas ir bijis 
apjomīgs un sarežģīts, un 
ir prieks, ka viss ir izdevies. 
Būvniekam atvēlētais laiks 
projekta realizācijai bija 
salīdzinoši īss, un pēdējās 
dienas nācās strādāt ļoti sa-
springti,” posma atklāšanā 
teica LVC Būvniecības pār-
valdes direktors Gints Albe-
riņš. Viņš skaidroja, ka pēc 
rekonstrukcijas ceļš ir kļu-
vis gludāks, lēzenāks un arī 
pārskatāmāks. Būvējot bija 
nepieciešams mainīt ceļam 
augstumu un līdz ar to arī ceļa 

konstrukcijas. Lai gan būvnie-
cībā izmantots vecais asfalts, 
daudz derīgu materiālu no 
ceļa iegūt nav bijis iespējams, 
līdz ar to ceļš faktiski ir uzbū-
vēts no jauna. Pēc rekonstruk-
cijas ir paaugstinājusies ceļu 
satiksmes drošība un samazi-
nājušās uzturēšanas izmaksas. 
“Ceļš noteikti kalpos noteik-
tos 20 gadus un vēl 20, ja vien 
neradīsies vajadzība šo šoseju 

pārbūvēt par četru joslu ceļu,” 
piebilda G. Alberiņš. Arī būv-
niecības uzņēmuma AS Trev-2 
Grupp  vadītājs Svens Pertens 
atzīst, ka viegli nebija. Bija 
jārēķinās ar to, ka darbu lai-
kā cauri būvobjektam bija jā-
nodrošina arī satiksme, tāpat 
darbiem dažkārt traucēja laika 
apstākļi. Piemēram, ziema ne-
gatīvi ietekmēja vēl nepabeig-
to ceļa segumu. Šis Igaunijas 

Pabeigts Vidzemes 
šosejas posms pie 
Bērzkroga

Pabeigti ilgi gaidītie rekonstruk-
cijas darbi Vidzemes šosejas pos-
mā pie Bērzkroga.

uzņēmumam ir pirmais lielais 
projekts Latvijā. “Paldies par 
uzticību, jo šis nebija viegls 
projekts, ar savām īpatnībām. 
Tomēr ar kopējiem spēkiem 
mums izdevās. Paldies visiem 
iesaistītajiem un ceram, ka sa-
darbība ar Latviju turpināsies 
un veicinās valsts ekonomisko 
attīstību,” teica S. Pertens.

Rekonstruēto ceļa posmu 
novērtē arī vietējie iedzīvotāji 

un pašvaldības. Priekuļu no-
vada domes priekšsēdētāja 
Elīna Stapulone pateicās, ka 
tika saklausītas ceļa lietotāju 
un apkārtējo pagastu vajadzī-
bas. “Ceļi, kā zināms, ir valsts 
asinsrite, un laukos bez labiem 
ceļiem nekādi nevar. Labi ceļi 
palīdz attīstīt novadu un ir 
liels ieguldījums ekonomiska-
jā izaugsmē,” uzsvēra E. Stapu-
lone. 
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Tā VAS Latvijas Valsts ceļi 
(LVC) rīkotajā profesionāļu dis-
kusijā par ceļu būvdarbu pro-
jektēšanas kvalitāti  Projektu 
kvalitāte – kā nokļūt nākamajā 
līmenī norādīja sanākušie no-
zares eksperti. Diskusijas gaitā 
izkristalizējās arī tas, cik svarīga 
jau projektēšanas procesā ir pro-
jektētāja un būvnieka sadarbība, 
lai panāktu labāku gala rezultātu. 
“LVC ir svarīgi, lai nodokļu mak-
sātāju nauda, kas tiek ieguldīta 
ceļu būvē, tiek izmantota mak-
simāli efektīvi. Tāpēc ir jārod 
balanss starp cenu, kvalitāti un 
ilgtermiņa ieguvumiem, tāpēc no 
projektētājiem mēs sagaidām sa-
prātīgus, efektīvus un ilgtermiņā 
Latvijas apstākļiem piemērotus 
risinājumus. Tas nenozīmē, ka 
šiem risinājumiem vienmēr jābūt 
arī visdārgākajiem. Tomēr nevar 

arī nepiekrist, ka projektētājs lie-
lā mērā ir atkarīgs no pasūtītāja 
izvirzītajām prasībām,” uzrunā-
jot sanākušos ceļubūves nozares 
ekspertus, uzsvēra LVC valdes 
loceklis Mārtiņš Lazdovskis. 

Jauns projektēšanas 
uzdevums

LVC ir lielākais ceļu būv-
darbu pasūtītājs valstī. Lai uz-
labotu ceļu projektu kvalitāti, 
LVC ir izstrādāts jauns projek-
tēšanas uzdevums, kura prasī-
bas paredz, ka projektētājam, 
iesniedzot būvprojekta starp-
ziņojumu, ir jāpiedāvā vismaz 
divi segas konstrukcijas varian-
ti. Jānis Tihonovs,   LVC Ceļu 
tīkla daļas vadītājs, skaidroja, ka 
vienam variantam ir jābūt atbil-
stoši LVC plānotajam būvdarbu 
finansējumam konkrētajā pro-
jektā, bet otrajā variantā jāpie-
dāvā ekonomiski izdevīgākais 

Projektētājiem un 
būvniekiem jāsadarbojas

Pasūtītāja prasības, projektētāja redzējums, 
būvnieka izpildījums un būvuzrauga roka uz pul-
sa. Tie ir faktori, kam ir jāsakrīt, lai rezultātā taptu 
kvalitatīvs ceļš. 

risinājums 20 gadu kalpošanas 
periodam. Kā arī projektētā-
jam jāveic piedāvāto ceļa segas 
konstrukcijas variantu tehnis-
ki–ekonomiskais salīdzinājums 
20 gadu kalpošanas periodam, 
ņemot vērā ne tikai paredzamās 
būvdarbu, bet arī atjaunošanas 
un remonta izmaksas. Šis nav 
no nulles izstrādāts pilnīgi jau-
ns projektēšanas uzdevums, bet 
gan uzlabota vecā versija, proti, 
veiktas gan redakcionālas, gan 
saturiskas izmaiņas. J. Tihonovs 
norādīja, ka jaunajā versijā ir 
sagrupētas un precīzāk nodefi-
nētas LVC prasības, saliekot tās 
konkrētos blokos. Piemēram, 
viens bloks ietver pasūtītāja 
sniegtos datus, kurus LVC dod 
projektētājiem. “Te ir satiksmes 
intensitāte, LVC laboratorijas 
speciālistu veiktie mērījumi utt. 

Tad seko bloks ar informāciju  
par izpētēm, kuras būs jāveic 
projektētājiem. Tāpat ir arī ap-
kopotas pasūtītāja galvenās iz-
virzītās prasības projektētājiem 
un citi pielikumi. Būtiskākās 
lietas, uz ko vēlējāmies vērst 
uzmanību, ir pasūtītāja prasī-
bas attiecībā uz ceļa nodalījuma 
joslu. Proti, šobrīd ir noteikts, 
ka būvprojekta risinājumi ne-
drīkst iziet ārpus nodalījuma 
joslas. Izmaiņas skar ģeotehnis-
kās izpētes, ir precizēts, kādus 
un cik urbumus projektētājiem 
ir jāveic izpētes laikā. Līdz ar to 
projektētāju darba uzdevums ir 
precizēts, un viņiem ir vieglāk 
sagatavot savu piedāvājumu 
pasūtītājam,” norādīja J. Tiho-
novs. Viņš arī atzīmēja, ka ar 
projektētājiem aizvien vairāk 
tiek runāts par projektu lielāku 
detalizācijas pakāpi, kas radītu 
noteiktību, vienlaikus sagla-
bājot būvniekam pietiekamu 

tehnoloģiju un materiālu izvēli. 
Šāda pieeja paplašina konku-
renci un samazina izmaksas. J. 
Tihonovs arī piebilst, ka LVC 
aicina projektētājus un arī būv-
niekus sekot līdzi inovācijām 
ceļubūves un projektēšanas jo-

mās, kādas jaunās tehnoloģijas 
tiek izmantotas, un mēģināt tās 
piemērot Latvijas apstākļiem.

Jāplāno 
vienmērīgāk

Ielu un autoceļu projektē-
šanas uzņēmuma SIA  Projekts 
EAE būvinženieris Edgars Krū-
miņš diskusijas laikā izcēla di-
vus aspektus, kurus, raugoties 
no projektētāju skatu punkta, 
varētu uzlabot, lai sasniegtu 
maksimāli labāku rezultātu pro-
jektos. Pirmais ir laika grafiks, 
kurā projektētājiem ir jāiekļau-
jas, kad ir noslēgts līgums ar 
pasūtītāju. Nereti iepirkumus 
pavada pārsūdzības, līdz ar to 
projektētāji nevar laicīgi uz-
sākt inženierizpēti, ģeoloģisko 
izpēti un topogrāfiskās kar-
tes uzmērīšanu, kas ir pirmās 
svarīgākās lietas, uzsākot ceļu 
projektēšanu. Visbiežāk izpēti 
traucē veikt laikapstākļi, kurus 
nevar paredzēt un ietekmēt. 
Dažreiz izpēte sakrīt ar sala vai 
sniega periodu, kas būtiski ie-
tekmē pētījumu galarezultātu. 
“Mans ieteikums būtu censties 
projektēšanas darbus pasūtīt tā, 
lai primārie dati tiktu savākti 
atbilstošos apstākļos. Vai arī pa-
redzēt iespēju atlikt termiņu, lai 
izpētes var veikt atbilstošos lai-
kapstākļos. Tas noteikti varētu 
celt projektu kvalitāti. Otra lieta, 
kas varētu uzlabot gan projektu, 
gan būvdarbu kvalitāti, ir kopē-
jā darba apjoma plānošana jeb 

finansējuma plānošana. Neska-
toties uz ekonomisko situāciju, 
ceļu kalpošanas laiks ir nemai-
nīgs. Tie bojājas visu laiku, bet 
atjaunošanai finansējums tiek 
atvēlēts viļņveidīgi, līdz ar to 
arī darba apjoms nozarē ir viļ-
ņveidīgs. Strādājot šādā vidē, 
gan projektētāji, gan būvnieki 
nespēj noturēt profesionāļus un 
krītas darbu kvalitāte,” uzsver E. 
Krūmiņš. Tāpēc ir jāmēģina ko-
pīgi rast risinājumus, kā nonākt 
pie stabila pasūtījumu apjoma, 
kā rezultātā varētu saglabāt lie-
lāku skaitu profesionāļu nozarē.  

“Ir nepieciešams izlīdzināt dar-
ba apjomu ceļu būves nozarē, 
lai nebūtu tā, ka piecus gadus 
vajag daudz speciālistu un pēc 
tam nevajag. Manuprāt, galve-
nais iemesls informācijas plaisai 
starp būvnieku un projektētāju 
ir salīdzinoši biežās ekonomis-
kās izmaiņas valstī, kas piespiež 
speciālistus pamest šo jomu. 
Apsveicama ir arī design&build 
idejas attīstīšana, jo tādā veidā 
vairāk iemācīsies gan projek-
tētāji, gan būvnieki, un nozare 
iegūs kopumā,” norāda E. Krū-
miņš. Arī M. Lazdovskis atzi-
na, ka vienmērīga plānošana 
ir izaicinājums. Pēc viņa teiktā, 
viļņveidīgo investīciju rezultāts 
ir ne tikai speciālistu aizplūša-
na, tas arī sadārdzina projektu 
izmaksas. M. Lazdovskis piebil-
da, ka nākamajos trīs gados tieši 
finansējums būs ceļu nozares 
lielākais izaicinājums.  “Bēdī-
gākais ir tas, ka šodien, oktobra 
vidū, joprojām nezinām, cik un 
ko būvēsim nākamgad, jo valsts 
budžetā nav precīzi iezīmēts fi-
nansējums. Mani Vācijas kolēģi 
jau precīzi zina, ko būvēs pat 
pēc trijiem gadiem,” diskusijā 
uzsvēra būvniecības uzņēmu-
ma A.C.B.  grupas operatīvais 
vadītājs Armands Sviķis. Viņš 
arī norādīja, ka ceļubūve ir kon-
servatīva nozare, bet pasaule 
attīstās un paveras aizvien lie-
lākas iespējas izmantot jaunas 
tehnoloģijas. “Tas saistās ar zi-
nāmu risku un ir nepieciešami 
eksperimenti, bet tas ir tikai 

normāli. Svarīgs ir ilgtermiņa 
skatījums tehnoloģiju izvēlē, jo 
būvnieki nespēj investēt tehno-
loģijās, ja tās tiek mainītas katru 
dienu. Skaidrība ir vajadzīga, lai 
mēs kā būvnieki varētu labāk 
pielāgoties pasūtītāju vēlmēm,” 
skaidroja A. Sviķis. Viņš vērsa 
uzmanību arī uz nepieciešamī-
bu ciešāk sadarboties projektē-
tājiem un būvniekiem jau pirms 
iepirkuma. Tas ļautu daudzas 
problēmas atrisināt jau laicīgi 
nevis būvniecības procesā, kad 
tas nes līdzi kavējumu un izde-
vumus. Nepieciešama sinerģija. 

Zināšanas ceļ 
kvalitāti

Runājot par projektētāju zi-
nāšanām un kvalifikāciju, Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) 
profesors, Būvniecības inže-
nierzinātņu fakultātes Trans-
portbūvju institūta direktors 
Ainārs Paeglītis uzvēra, ka liela 
nozīme kvalitātes veicināšanā ir 
zināšanām, kuras nepieciešams 
nepārtraukti pilnveidot. Profe-
sors arī norādīja, ka tas nav lēti, 
bet, pēc viņa domām, speciā-
listu apmācības būtu jāiekļauj 
projektēšanas izmaksās. “Katru 
gadu tiek rīkotas starptautiskas 
konferences, tas nav lēts prieks, 
bet tāpēc šī nauda būtu jāiekļauj 
projektēšanas izmaksās. Tas ir 
virziens, kurā mums ir jāiet. 
Cilvēki ir jāapmāca, šobrīd ir 
lieliskas iespējas viņiem mācī-
ties no kolēģiem citās valstīs,” 
atzīmēja A. Paeglītis. Tāpat viņš 
atzina, ka daudzi projektētāji 
izvēlas projektēt pa lēto un tas 
rada virkni problēmu ilgtermi-
ņā. “Ja iegulda vairāk līdzekļu 
tieši projektēšanas procesā, tad 
samazināsies gan būvniecības, 
gan vēlāk arī ceļa uzturēšanas 
izmaksas. Savukārt, ja īsā laikā 
par mazu naudu taisa projektu, 
tas nozīmē, ka būs problēmas 
kā būvniecības laikā, tā arī vē-
lāk, ilgtermiņā uzturot objektu,” 
skaidroja A. Paeglītis. Tomēr 
priecējot tas, ka samazinās, pie-
mēram, paviršības kļūdas. Pro-
fesors arī uzsvēra, ka projektus 
noteikti varētu izstrādāt vēl de-
talizētāk. Jo precīzāks būs pro-
jekts, jo precīzāk tiks uzbūvēta 
konstrukcija. 

Kļūdām vairāki 
cēloņi

Kļūdas ir visos projektos, 
bet 20% projektu ir pieļautas 
tādas kļūdas, kas rada būtiskas 
sekas, norādīja LVC Būvniecī-
bas pārvaldes direktors Gints 
Alberiņš. Kļūdas var iedalīt trīs 
kategorijās: paviršības kļūdas, 
projektē pa lēto kļūdas un pro-
jektos iekļauti nepamatoti dārgi 
risinājumi. G. Alberiņš skaid-
roja: “Paviršību kļūdu cēlonis 
projektos var būt saistīts ar pie-
redzes trūkumu, nepietiekami 
pievērstu uzmanību utt. Savu-
kārt projektē pa lēto kļūdām ir 

Ceļam ir jābūt 
saprotamam
Pauls Timrots, raidīju-
ma Zebra ilggadējais vadītājs

Parastajiem ceļu lieto-
tājiem tehniskās lietas nav 
svarīgas. Viņi vairāk pievērš 
uzmanību tam, vai un kā ceļš 
ir lietojams, cik tas uztverams, 
kā, braucot ar automašīnu, uz 
tā nepaklupt. Es domāju, ka 
arī speciālistiem ir tam vairāk 
jāpievērš uzmanība. Jūs sa-
traucaties, lai tas būtu līdzens, 
lai neiebrūk un lai ir sazīmēti 
apzīmējumi. Pēc manām do-
mām, pietrūkst dienesta, kas 
izanalizētu, vai ceļš ir labi lie-
tojams tieši no autobraucēja 
skatu punkta, jo ceļam ir jābūt 
saprotamam. Jābūt risku ana-
līzei, kā lasīsies zīmes, kā ceļš 
vedīs utt.

Viedoklis

Jānis Tihonovs,   LVC Ceļu tīk-
la daļas vadītājs
“Lai uzlabotu ceļu projektu 
kvalitāti, LVC ir izstrādāts jau-
ns projektēšanas uzdevums, 
kura prasības paredz, ka pro-
jektētājam, iesniedzot būv-
projekta starpziņojumu, ir 

jāpiedāvā vismaz divi segas konstrukcijas varianti.”

komerciāls cēlonis. Visi projek-
tētāji cīnās par pasūtījumiem, 
un tas nav nekas nosodāms. 
Tikai ir jāatrod motivācijas lī-
dzekļi, lai komerciālā interese 
neņemtu virsroku pār tehnisko, 
jo dažkārt līdzekļi tiek taupīti 
nepamatoti. Piemēram, pavirši 
veikta topogrāfija, objekta ne-
apmeklēšana dabā, dažreiz pat 
netiek veikta reāla projektēšana, 
bet gan paņemts kāds senāks 
projekts un piedāvāts. Tas viss 
atstāj iespaidu uz projekta gaitu 
un kvalitāti, sekas nav katastro-
fālas, bet rada sarežģījumus.” Kā 
vienu no kļūdām, kam mēdz 
būt nejaukas sekas, G. Alberiņš 
min nepareizas atsauces projek-
ta dokumentos. Šāda veida kļū-
das pasūtītājam izķert ir grūti, 
dažreiz tās atklājas jau būvdar-
bu laikā, nesot līdzi adminis-
tratīvas problēmas un papildu 
izdevumus. “Protams, arī pasū-
tītājam ir rūpīgi jāseko visam 
līdzi, tāpēc jaunajā projektēša-
nas uzdevumā esam rūpīgāk 
sākuši organizēt savu darbu. Tas 
ir solis kvalitātes uzlabošanas 
virzienā,” norāda G. Alberiņš. 
Runājot par to, kā motivēt pro-
jektētājus rūpīgāk un apdomī-
gāk veikt darbu, viņš uzsver, ka 
pasūtītājam ir vairāk jāpasūta 
pārbaudes un ekspertīzes. Šāda 
prakse LVC jau tiek piekopta. 
Arī soda naudas ir pietiekami 
laba motivācija. Trešais kļūdu 
veids, par ko tiek runāts mazāk, 
ir minētie  nepamatoti dārgie 
risinājumi, kuru cēlonis varētu 
būt projektētāju nepietiekamās 
zināšanas. Projektos tiek ietverti 
arī daudz tehnoloģiski nepa-
rocīgi risinājumi, lai tiktu ar to 
galā, projektētājiem ir jāatrodas 
būvlaukumā, tāpēc LVC aktī-
vi pasūta arī autoruzraudzību. 
J. Tihonovs piebilda, lai uzlabo-
tu projektu kvalitāti un arī pašu 
būvniecības procesu, vajadzētu 
vairāk izsekot kļūdām, kas jau 
pieļautas iepriekšējos projek-
tos. Vairāk būtu jāanalizē kļūdu 
cēloņi, lai nākamajos projektos 
sasniegtu labāku rezultātu. 

Edgars Krūmiņš, projektēša-
nas uzņēmuma SIA Projekts 
EAE būvinženieris 
“Visbiežāk izpēti traucē veikt 
laikapstākļi, kurus nevar pa-
redzēt un ietekmēt. Dažreiz 
izpēte sakrīt ar sala vai sniega 
periodu, kas būtiski ietekmē 
pētījumu gala rezultātu.”

Kā motivēt 
projektētājus:

• Vairāk pasūtītāja pārbaužu 
un ekspertīžu

• Zaudējumu piedziņa
• Soda naudas

AVOTS: LVC

Paviršības kļūdas “Projektē pa lēto” kļūdas Nepamatoti dārgi risinājumi
Iemesli:
Nepieskatīti apjomi
Nepareizas atsauces projekta dokumentos
Pazaudētas projekta daļas

Kļūdas, kuras rodas no apzināta projektēšanas iz-
maksu samazinājuma uz kvalitātes rēķina
Lēta, pavirša topogrāfija
Nepilnīga ģeotehniskā izpēte
Nepilnīga informācija par esošo situāciju
Copy/paste risinājumi

Iemesli:
Projektētāja zināšanas ir ierobežotas
Projektē to, ko zina, nerēķinoties ar būvdarbu izmaksām
Tehnoloģiski neparocīgi risinājumi
Prasības materiāliem bez pienācīga pamatojuma
Nevajadzīgi zemes darbi

Sekas: ir būtiski trūkumi iepirkuma procesā un 
būvdarbu līgumā, ko juridiski grūti labot

Sekas: kavē būvdarbu procesu, rada papildu darbu un 
arī juridiskus sarežģījumus 

Sekas: sadārdzinātas projekta izmaksas. Ne vienmēr pie-
mērotākais risinājums konkrētajam projektam

Risinājumi:
Digitalizācija
Kvalitātes procedūras
Veidlapas

Parasti ir iespējams labot ar līgumā iekļautiem risi-
nājumiem. Būvdarbu līgumā un pasūtītāja procedūrās 
jāparedz izmaiņu pasūtīšanas kārtība

Risinājumi:
Vairāku alternatīvu risinājumu pasūtīšana
3D modelēšana
Mazāka projektu detalizācija
Apvienoti projektēšanas darbi un būvdarbu pasūtījumi

AVOTS: LVC
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Viedoklis

Polijas ceļu nozare šo-
gad svin 200. pastāvēšanas 
gadadienu. Galvenā ceļu un 
tiltu pārvalde tika nodibināta 
1819.  gadā Polijas karali-
stes teritorijā. Tā bija pirmā 
pārvaldes institūcija Polijā, 
kas bija atbildīga par ceļu būv-
niecību, uzturēšanu un admi-
nistrēšanu. Pirmais Galvenās 
ceļu un tiltu pārvaldes ģe-
nerāldirektors bija Francišeks 
Ksaverijs Kristiani, kurš ve-
icinājis izpratni par to, kā būtu 
jāapmāca būvniecības nozarē 
nodarbinātie un kādi būtu 
ceļu nozares attīstības virzieni. 
Jāmin, ka līdz mūsdienām ir 
saglabājušies F. Ksaverija Kri-
stiani laikā izveidotie ceļi, un 
daļa no tiem šobrīd ir pārta-
puši par Polijas galvenajām 
automaģistrālēm. Daudzu 
gadu laikā ceļi, kas atrodas 
Polijas valsts autoceļu tīklā, 
ir modernizēti, pārbūvēti, 
pielāgoti, un pēdējos gados 
tiek aktīvi pārbūvēti par mūs-
dienīgiem autoceļiem: auto-
maģistrālēm un ātrgaitas šo-
sejām. Piemēram, Karaliskais 
ceļš (tagad nacionālie ceļi DK7 
un S7), Bžesko virziens (DK2 
un A2), Ļubļanas virziens 
(DK 17 un S17) un Bjalosto-
kas virziens (S8). Kā norāda 
Polijas Galvenās autoceļu un 
automaģistrāļu pārvaldes eks-
perte Monika Žgutka, ceļu 
būvniecība un ceļu infrastruk-
tūras attīstība sniedz kopēju 
sociālu labumu, un tas nebūtu 
iespējams bez dažādu nozaru 
sadarbības un iesaistīšanās. 

ES fondu 
investīcijas

Dokuments, kas no-
saka svarīgākos transpor-
ta attīstības virzienus Polijā 
vidējā termiņā, ir Transporta 

Polijā ceļu 
tīkls turpina 
augt

Pirms piecpadsmit gadiem Polijā bija mazāk nekā 
800 km ātrgaitas autoceļu. Šogad šis apjoms pār-
sniegs jau četru tūkstošu kilometru slieksni. Ar Eiro-
pas Savienības (ES) fondu atbalstu laika periodā no 
2014. līdz 2020. gadam tiks īstenots 91 projekts.

attīstības stratēģija līdz 
2020.  gadam (ar perspektīvu 
līdz 2030. gadam). Stratēģija 
attiecas uz visām transporta 
nozarēm, ietverot autoceļus, 
dzelzceļu, gaisa, jūras un  
iekšējo ūdensceļu transpor-
tu. Valsts transporta politikas 
galvenais mērķis ir palielināt 
teritoriālo pieejamību, uzlabot 
satiksmes dalībnieku drošību 
un transporta nozares efek-
tivitāti. Savukārt investīcijas 
valsts ceļu tīklā tiek veiktas sa-
skaņā ar Valsts ceļu būves pro-
grammu 2014.–2023. gadam 
(ar perspektīvu līdz 2025.  ga-
dam), kas tika apstiprināta 
2015. gadā valdības līmenī. 
Šajā programmā ir noteikti 
darbību virzieni un investīciju 
prioritātes valsts ceļu tīkla at-
tīstībai Polijā. Pagājušajā gadā 
finansējums valsts ceļiem bija 
gandrīz pieci miljardi eiro, un 
to veido piešķirtie līdzekļi no 
valsts budžeta un no Valsts 
autoceļu fonda, kura ienāku-
mus attiecīgi veido maksa par 
degvielu, ES fondi, Eiropas 
Investīciju bankas aizdevu-
mi, obligācijas un ieņēmumi 
no ceļu nodevām, kas tiek 
iekasētas elektroniski. 

Galvenās autoceļu un 
automaģistrāļu pārvaldes 
pārziņā esošo kopējo valsts 
ceļu garums ir 17.67 tūkst. km, 
ieskaitot 3874 km ātrgaitas au-
toceļus, no kuriem 1675 km 

ir automaģistrāles un vairāk 
nekā 2199 km ātrgaitas ceļi. 
M. Žgutka norāda, ka dienā, 
kad Polija iestājās Eiropas 
Savienībā (ES), te bija mazāk 
nekā 800 km ātrgaitas ceļu, bet 
šogad tiks pārsniegts 4000 km 
slieksnis. Ceļu tīkls turpina 
strauji augt. 

Runājot par šo gadu, Gal-
venā autoceļu un automa-
ģistrāļu pārvalde uzsver, ka 
būvdarbi jau ir pabeigti uz 
ceļiem 188,7 km garumā, kā 

arī šī gada beigās satiksmei 
tiks atvērti vēl 273,1 km ceļu, 
ieskaitot automaģistrāles pos-
mus 21,2 km garumā, jaunus 
ātrgaitas ceļus 234,9 km garu-
mā un trīs  apvedceļus 17 km 
garumā. Realizācijas stadijā 
kopumā šobrīd ir 97 ceļu bū-
ves objekti, kuru kopējais ga-
rums ir vairāk nekā 1193 km. 
Kopumā visā Polijas teritorijā 
šajā gadā tiks pabeigti darbi uz 
461,8 km jaunu valsts ceļu. 

Galvenā autoceļu un au-
tomaģistrāļu pārvalde ir lielā-
kais ES fondu līdzekļu saņē-
mējs Polijā, un subsīdijas tiek 
izmantotas efektīvi. Finanšu 
plāns 2014.–2020. gadam 
paredz, ka 91 ceļu būves pro-
jekts tiks īstenots, pateicoties 
ES līdzfinansējumam. Kopējā 
šo projektu summa ir vairāk 
nekā 42 miljardi Polijas zlo-
tu. Tomēr M. Žgutka norāda, 
ka Galvenā autoceļu un auto-
maģistrāļu pārvalde ir spējīga 
apgūt vairāk Eiropas līdzekļu, 
nekā tai piešķirti, un ir gatava 
ieviest ES līdzfinansētus pro-
jektus, kuru kopējā vērtība ir 
aptuveni 47 miljardi zlotu jeb 
9,88 miljardi eiro.

Šī gada beigās ir jābūt pa-
rakstītiem  vēl septiņiem līdz-
finansējuma līgumiem. Līdz ar 
to ES fondu apguves apjoms 
no Galvenās autoceļu un au-
tomaģistrāļu pārvaldes puses 
sasniegs aptuveni 82%.  Kopu-

mā ar ES fondu līdzfinansēju-
mu Polijā tiks sakārtoti vairāk 
nekā 1573 km ceļu, ietverot 
72,5 km automaģistrāles un 
1343 km ātrgaitas ceļu.

Lepojas ar 
sasniegumiem

“Mēs esam lepni parādīt 
mūsu saknes, tradīcijas un 
gadsimtos īstenoto izaugsmi. 
Esam lepni atcerēties mūsu 
izcilos priekšgājējus un to 

kalpošanu Polijas valstij un 
tās sabiedrībai. Mēs esam 
lepni, ka misija, kas aizsākās 
pirms 200 gadiem, tiek turpi-
nāta, neskatoties uz paaudžu 
maiņu. Divi gadsimti darba, 
veidojot mūsdienu ceļu būv-
niecību, ir zināšanu, prasmju, 
pieredzes apvienojums, ko at-
balstīja likumdošana, ražoša-
na, pētniecība un mēģinājumi 

Projekti:
  
Via Baltica 

Ir daļa no TEN-T koridora Ziemeļjūra–Baltijas jūra. Tas ir viens no deviņiem pamat-
tīkla koridoriem un vienīgais koridors Eiropas ziemeļu daļā. Koridors savieno Baltijas 
jūras reģionu ar Ziemeļjūras valstīm, un ved cauri Helsinkiem, Igauniju, Latviju, Lietuvu, 
Poliju un Vāciju. Polijas teritorijā Via Baltica maršruts ved pa S8 ātrgaitas ceļu posmā no 
Varšavas līdz Ostrovija Mazovjeckai un turpinās pa ātrgaitas ceļu S61 posmā no Ostrovia 
Mazovjeckas līdz robežai Budžiško. Tas šķērso trīs vojevodistes – Masovijas, Podlaskjes 
un Varmijas-Mazūrijas.

Via Baltica veido gan jau esošais 104,2 km garais S8 ātrgaitas ceļš no Polijas galvaspil-
sētas līdz Ostrovija Mazovjeckai, gan 213,6 km S61 ātrgaitas ceļa, kas atrodas vēl būv-
niecības stadijā. Šogad ir pieņemts Suvalku apvedceļš un daļa Augustovas apvedceļa 
25,6 km garumā.  Ir vēl deviņi citi posmi, kuru kopējais garums ir 145 km un uz kuriem 
turpinās būvniecības darbi. Diviem posmiem norit iepirkuma procedūra par būvniecības 
darbu turpināšanu 43,6 km garumā. Pēdējais šī maršruta posms ekspluatācijā tiks nodots 
2023. gada pirmajā pusē. 

  
Via Carpatia 

Polija kopā ar citām Centrālās un Austrumeiropas valstīm ir iesaistīta starptautiskā 
Via Carpatia ceļa maršruta attīstībā, kā arī sarunās ar Eiropas Komisiju (EK) par tā 
iekļaušanu kopējā tīklā. Posms Ļubļina–Ržešova ir norādīts kā galvenais tīkls, bet pārējā 
S19 ātrgaitas ceļa daļa ir novērtēta kā papildu tīkls, tomēr Polija lūgusi EK iekļaut ātrgai-
tas ceļu S19 pamattīklā. Nacionālā ceļu būvniecības programma 2014.–2023. gadam 
(ar perspektīvu līdz 2025. gadam) paredz Via Carpatia koridora būvniecību kā galveno 
investīciju prioritāti. Via Carpatia koridors ir galvenais atslēgas elements S19 ātrgaitas 
ceļam no Slovākijas robežas Barvinekas līdz Bjalostokai un tālāk uz ziemeļiem. Projekta 
mērķis ir izveidot  maršrutu, kurš savienotu Baltijas valstis ar ES valstīm un austrumu 
kaimiņiem. 

Polijas teritorijā Via Carpatia ceļa maršruts iekļauj tādus ceļa posmus kā S61, S16, S19 
starp pilsētām Budžiško, Suvalkiem, Elku, Bjalostoku, Ļubļinu, Ržešovu un Barvineku. 

Via Carpatia maršruta kopējais garums ir aptuveno 710 km. Pašreiz darbojas tikai 
daži šī maršruta posmi 88 km garumā. Kopējais garums posmiem, kas ir būvniecības 
stadijā, ir 148,8 km. Noslēdzošais robežas posms valsts ziemeļos ir 24,4 km garš. Pārējie 
posmi ir dažādās sagatavošanas stadijās, un to kopējais garums ir aptuveni 450 km, ie-
skaitot nākotnes S16 ātrgaitas ceļu aptuveni 67 km garumā. 

AVOTS: Galvenā autoceļu un automaģistrāļu pārvalde

Polija

Galvaspilsēta: Varšava
Valoda: poļu
Platība: 312.68 tūkst. km2

Iedzīvotāju skaits: 37.97 milj.
Valūta: zlots
Iestājās ES: 2004. gadā

4,74 tik mljrd. eiro bija 
valsts ceļu budžets Po-
lijā 2018. gadā

AVOTS: Galvenā autoceļu un automaģistrāļu pārvalde

Valsts ceļu tīkls un pieejamais finansējums

Polija
Kopējais ceļu tīkls: 17.67 tūkst. km
Ātrgaitas autoceļi: 3.87 tūkst. km 
Finansējums 2018. gadā: 4.74 mljrd. eiro

Latvija
Kopējais ceļu tīkls: 20.07 tūkst. km
Galvenie valsts autoceļi: 1.67 tūkst. km 
Finansējums 2018. gadā: 286.54 milj. eiro

nodrošināt sociālās vajadzī-
bas,” uzsver M. Žgutka. Pēc 
viņas teiktā, Polijas ceļu būves 
pieredze ir atstājusi ietekmi 
arī uz ceļu infrastruktūras at-
tīstību pasaulē. Daudzi poļu 
inženieri devušies uz dažādām 
pasaules vietām un kļuvuši arī 
par modernās civilās būvnie-
cības pionieriem, kas uzlabo-
ja ceļotāju drošību. Galvenās 

ceļu pārvaldes 200 gadu svinī-
bas ir iespēja godāt tādus no-
zares profesionāļus kā Rūdolfs 
Modržejevskis (tiltu būvnieks 
ASV), Ernests Maļinovskis 
(ceļu un dzelzceļu būvnieks 
Peru), un tādus mūsdienu ceļu 
nozares darbiniekus kā Stefans 
Brila vai Melhiors Ņestorovi-
čs, kas bija uzticīgi atdzimuša-
jai Polijai. 
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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 
inženieru asociāciju, VAS Latvijas autoceļu 
uzturētājs un VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija.
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