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Autovadītājus aicina ievērot 50 km/h 
un 70 km/h ātruma ierobežojumus uz 
jaunieklātiem ceļa segumiem. Tās nav 
aizmirstās ceļazīmes! 

Svētceļniekiem, dodoties 
uz Aglonu, jārēķinās ar ceļu 
remontdarbiem.

CSDD sesto gadu augustā organizē 
“Tehniskās apskates naktis”. Šogad 
bezmaksas auto diagnostika tiks 
piedāvāta Cēsīs, Rēzeknē, Tukumā 
un Rīgā.

Jaunas prasības 
kvalitātei

Visos būvdarbu objektos uz valsts autoceļiem kvalitātei tiek 
nemitīgi sekots līdzi: no projektēšanas līdz gatavam ceļam. Tāpēc 
izmantot nekvalitatīvus materiālus vai neatbilstošas tehnoloģijas 
praktiski nav iespējams.

Ceļu būvnieki: Minerālmate-
riālu ražotāji ne vienmēr var 
nodrošināt prasībām atbilsto-
šu produktu.

Latvijas ieži ceļu būvniecībai
Ceļu būvniecībā tiek izmantoti čet-
ri ieži – smilts, grants, dolomīts un 
granīts. Smilti, granti un dolomītu 
iegūst tepat – Latvijā, bet granīts 
tiek importēts.
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Skaitļi un fakti

Ja neievēros gabarītu 
ierobežojumus uz Vi-
dzemes šosejas, var slēgt 
satiksmi
VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) 
atkārtoti vēršas pie autovadī-
tājiem ar aicinājumu ievērot 
gabarītu ierobežojumus kra-
vas transportam zem pārva-
da pār Vidzemes šoseju pie 
pagrieziena uz Cēsīm. Pretē-
jā gadījumā tiek apdraudēta 
būvnieku, kas atrodas uz pār-
vada un sastatnēm, dzīvība. Ja 
ierobežojumi netiks ievēroti, 
varētu slēgt satiksmi. 
Šogad aprīlī tika sākta valsts 
reģionālā autoceļa P20 Val-
miera–Cēsis–Drabeši posma 
29,52.-39,73. km pārbūve. Šo 
darbu ietvaros notiek arī būv-
darbi uz ceļa pārvada pār au-
toceļu Vidzemes šoseju (A2) 
77,76. km. Lai veiktu būvpro-
jektā paredzētos darbus uz 
pārvada, ir samazināti pārva-
da augstuma un platuma ga-
barīti. Zem pārvada ir uzstā-
dītas pagaidu turas, sastatnes 
un veidņi betona konstrukci-
jām. Uz pārvada un sastatnēm 
strādā cilvēki.
Neskatoties uz informējošām 
ceļa zīmēm un plakātiem, at-
sevišķi satiksmes dalībnieki ar 
lielgabarīta kravām vai tehni-
kas izmēriem ignorē gabarītu 
ierobežojumus, tādējādi radot 
ne tikai bojājumus pagaidu 
konstrukcijām un satiksmes 
organizācijas aprīkojumam, 
bet arī reālu dzīvības apdrau-
dējumu uz pārvada un sastat-
nēm esošajiem strādniekiem. 
LVC ir vērsusies Valsts poli-
cijā ar lūgumu veikt preven-
tīvus pasākumus, lai novērstu 
ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumus.

Pēc būvdarbu pabeigša-
nas ātruma ierobežoju-
mi ne bez iemesla

Visā valstī aktīvi norisinās 
ceļu būvdarbi, vietām tie ir 
jau pabeigti, taču nereti tiek 
saglabāti ātruma ierobežo-
jumi – 50 km/h un 70 km/h. 
Šie ierobežojumi ir pamatoti 
un autovadītājiem lūgums būt 
pacietīgiem un pašu drošībai 
tos ievērot.

Pēc asfaltēta autoceļa atjauno-
šanas reizēm pat mēnesi vai 
ilgāk saglabājas ātruma iero-
bežojums 70 km/h. Tas tādēļ, 
ka pēc ceļa seguma virskārtas 
izbūves bitumena saistviela 
veido plēvīti – tā var būt slide-
na. Ir nepieciešams laiks, lai ar 
automašīnu riepām šo plēvīti 
nodeldētu. VAS Latvijas Valsts 
ceļi šādos posmos regulāri veic 
saķeres mērījumus, un tiklīdz 
tā atbilst normai, ātruma iero-
bežojumi tiek noņemti.
Lai atjaunotu ceļa virskārtu, 
Latvijā bieži izmanto virsmas 
pastiprināšanu ar bitumena 
emulsijas un sīkšķembu mai-
sījumu. Uz ceļa segas uzklāj 
bitumena emulsiju un virs 
tās – dažus centimetrus biezu 
šķembu kārtu. Lai bitumena 
emulsija pilnībā sasaistītos 
ar šķembām, ir nepieciešams 
laiks – vairākas dienas. Kad šis 
process ir beidzies, sīkšķem-
bas no seguma tiek novāktas.
Kamēr emulsijas sasaiste ar 
šķembām nav noslēgusies, 
automašīnu riteņi nepielipu-
šās šķembas var uzraut gaisā 
un tās var sabojāt sava vai citu 
transportlīdzekļu stiklus. Tā-
dēļ šajos posmos nosaka ātru-
ma ierobežojumu 50 km/h vai 
70 km/h. Uz šādiem ceļiem 
vēlams arī palielināt distanci 
starp automašīnām.

Par Saldus ceļinieka 
lielāko īpašnieku kļuvis 
Francijas uzņēmums 
Eurovia
Kopš jūnija beigām šim Fran-
cijas uzņēmumam pieder 
68,75% Saldus ceļinieka ka-
pitāldaļu. Uzņēmuma vadība 
norāda, ka šīs pārmaiņas ļaus 
Saldus ceļiniekam vairāk strā-
dāt ārpus Latvijas valsts robe-
žām, piesaistīt lielākas investī-
cijas, apgūt un ieviest jaunas 
tehnoloģijas. Saldus ceļinieka 
mērķis ir kļūt par Baltijas 
valstu ceļubūves līderi. Uzņē-
mums dibināts 1991. gadā.  

Cilvēki labprāt ziedo 
naudu, izmantojot 
kastītes pie ELVI veikalu 
kasēm
Ziedojumu kastītes, kas izvie-
totas pie veikalu kasēm, pircēji 
atzīst par ērtu un pamanāmu 

ziedojumu vākšanas rīku, lie-
cina nacionālā pārtikas ma-
zumtirdzniecības veikalu tīkla 
ELVI veiktā aptauja par ziedo-
šanu veikalos, stāsta SIA ELVI 
Latvija komercdirektore Laila 
Vārtukapteine. 
Vairums respondentu nau-
du ziedojumu kastītēs met 
vairākas reizes gadā (21%), 
gandrīz piektā daļa aptau-
jāto (17,3%) atzīst – zie-
dojumu kastītes ar nelielu 
naudas summu papildina 
pat vairākas reizes mēnesī. 
Zīmīgi, ka daudzi ziedojumu 
kastītēs naudu met tad, ja 
ir labā noskaņojumā, vai ja 
makā sakrājies pārāk daudz 
sīknaudas.
Palīdzēt bērniem vēlas 61,5% 
Latvijas iedzīvotāju.
21,5% norāda, ka jāpalīdz 
bērniem ar smagām saslim-
šanām, invaliditāti, 13,6 % 
uzskata, ka svarīgi palīdzēt 
trūcīgu vai nelabvēlīgu ģime-
ņu atvasēm, 12,2% atbalsta 
ziedojumu vākšanu bērnu re-
habilitācijai, 12,3% vēlas palī-
dzēt dzīvniekiem patversmēs, 
bet 9,5% – palīdzības sniegša-
nai bērnunamos mītošajiem 
mazuļiem.
ELVI aicina ziedot Neauglības 
ārstēšanas kampaņai, lai palī-
dzētu tik pie ilgi gaidītā bēr-
niņa tiem, kas nespēj to izdarīt 
pašu spēkiem! Meklē ziedoju-
mu kastītes ELVI, kā arī Klī-
nikā EGV, veikalos Alkoutlet, 
degvielas uzpildes stacijās 
Virši-A, lietotu preču mazum-
tirgotāja Kristīne-RR veikalos, 
aptieku tīklā Mēness aptiekas 
un Centrālajā laboratorijā. 

LTAB: pieaug gājējiem 
un velobraucējiem 
izmaksāto atlīdzību 
apjoms
Latvijā pēdējo gadu laikā 
strauji audzis gājējiem un ve-
lobraucējiem izmaksāto atlī-
dzību apjoms – pērn ceļu sa-
tiksmes negadījumos (CSNg) 
cietušajiem gājējiem atlīdzībās 
izmaksāts 2,2 reizes vairāk, bet 
cietušajiem velobraucējiem 
trīs reizes vairāk nekā 2012. 
gadā.
2016. gadā CSNg cietušajiem 
gājējiem atlīdzībās izmaksāti 
574,37 tūkst. eiro, bet velo-
braucējiem 216,52 tūkst. eiro.

Valsts autoceļu �nansējums, 
milj. eiro
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Tradicionāli uz šiem svēt-
kiem ierodas liels dalībnieku 
skaits, tajā skaitā svētceļnieki. 
Tādēļ autobraucējiem jābūt 
īpaši uzmanīgiem, jo dažādos 
autoceļu maršrutos virzienā 
uz Aglonu būs intensīva gājēju 
kustība.

Remontdarbi no Rīgas 
un Vidzemes puses

Uz autoceļa Krāslava-Prei-
ļi-Madona (Madonas apved-
ceļš) (P62) līdz Aglonai divos 
posmos notiek ceļa pārbūve: 
no krustojuma ar autoceļu 
Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–
Krievijas robeža (Terehova) 
(A12) līdz Steķiem (88.-99,5.
km) un no Preiļiem līdz Kas-
tīrei (44,15.-57,54.km).

Savukārt Līvānos slēgts 

Svētceļniekiem, dodoties 
uz Aglonu, jārēķinās ar 
ceļu remontdarbiem

Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemša-
nas svētku laikā un pirms tiem uz vairākiem autoce-
ļiem, kas ved uz Aglonu, notiks remontdarbi.

Stacijas ielas posms no Dzelz-
ceļa ielas līdz Rīgas ielai (A6)

Aktīvi darbi joprojām no-
risinās uz autoceļa Jēkabpils–
Rēzekne–Ludza–Krievijas ro-
beža (Terehova) (A12) abpus 
Varakļāniem, starp Ludzu un 
Rēzekni, kā arī uz Daugav-
pils šosejas (A6) pirms un aiz 
Jēkabpils.

No Latgales puses
Uz autoceļa Krāslava-

Preiļi-Madona (Madonas ap-
vedceļš) (P62) no Aglonas līdz 
Grāveriem (20.-30,56.km) no-
tiek seguma atjaunošana.

Ar satiksmes ierobežoju-
miem jārēķinās arī, dodoties 
uz Aglonu no Lietuvas un 
Baltkrievijas pierobežas – būv-
darbi notiek gan Daugavpils 

(12 km posms no Daugavpils 
līdz Medumiem), gan Krāsla-
vas apkaimē (16 km posms aiz 
Krāslavas). 

Aicinām autovadītājus 
ar izpratni izturēties pret ie-
viestajiem satiksmes ierobe-
žojumiem, ievērot satiksmes 
organizācijas kārtību, kā arī 
rēķināties ar iespējami ilgāku 
ceļā pavadīto laiku. 

Aktuālā informācija par 
satiksmi valsts autoceļu tīk-
lā un uzziņas ir pieejamas pa 
diennakts bezmaksas tālruni 
80005555, www.lvceli.lv, kā arī 
aplikācijā Waze.

Vissvētākās Jaunavas Ma-
rijas Debesīs uzņemšanas 
svētki norisināsies no 12.-15. 
augustam Aglonā. 
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Kā LVC seko autoceļu būv-
darbu kvalitātei valsts autoce-
ļu tīklā?

Iepriekšējo trīs gadu laikā 
esam ieviesuši kvalitātes vadī-
bas sistēmu (KVS), kuru nepār-
traukti turpinām pilnveidot un 
uzlabot. KVS ietver virkni pasū-
tītāja – LVC ‒ darbību, kas ļauj 
sekot līdzi un uzraudzīt būvnie-
cības procesu sākot no projektē-
šanas līdz būvdarbu garantijas 
perioda beigām.

Kā praktiski tiek realizēta 
KVS?

Kopumā tā ir daudzu sav-
starpēji saistītu procesu ķēde, 
kuras darbību nodrošina lielā-
kā daļa LVC darbinieku. Būv-
niecības pārvalde organizē un 
kontrolē būvprojektu izstrādi, 
iepirkumus un būvdarbus, 
Autoceļu kompetences centrs 
veic kvalitātes kontroles pa-
sākumus. Ceļu pārvaldīšanas 
un uzturēšanas pārvalde seko 
līdzi uzbūvētajiem ceļa pos-
miem to garantijas perioda 
laikā. Satiksmes organizācijas 
pārvaldes un Ceļu pārvaldīša-
nas un uzturēšanas pārvaldes 
darbinieki papildus citiem 
pienākumiem veic būvniecī-
bas projektu vadību.

No visām šīm darbībām 
vēlos izcelt būvdarbu vadības 

Edgars Strods: izmantot 
nekvalitatīvus materiālus 
valsts ceļu objektos ir 
kļuvis ļoti grūti

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), īstenojot kvalitātes va-
dības sistēmu, neizdala būvdarbu noslēguma kvalitātes 
kontroli kā atsevišķu elementu, bet rūpīgi seko līdzi visam 
būvniecības procesam. Kādas ir galvenās izmaiņas, kas 
šajā procesā notikušas, kādas gaidāmas nākotnē, un kā 
tas ietekmē valsts ceļu kvalitāti, “Autoceļu Avīzei” intervijā 
stāsta LVC valdes loceklis Edgars Strods. 

procesu – konkrēti kvalitātes 
uzraudzību būvobjektā.

Jau dažas nedēļas pirms 
būvdarbu sākuma darbu uzsāk 
būvinženieris – viņš iepazīstas 
ar būvprojekta dokumentāci-
ju, izpēta remontējamo posmu 
dabā, lai, sākoties būvdarbiem, 
netiktu pieļautas, ja tā varētu no-
saukt, stratēģiskas kļūdas. Būv-
inženieris iepazīstas un apstip-
rina būvdarbu veicēja iesniegtos 
precizētos būvdarbu veikšanas 
plānus un programmas.

LVC projektu vadī-
tāji arvien rūpīgāk 
pārbauda būvuz-
raudzības darbu, un 
ir gadījumi, kad par 
pārkāpumiem tiek 
piemēroti līgumsodi.

Būtiskākais sākas mirklī, 
kad notiek gatavošanās jaunu 
materiālu – smilts, šķembu vai 
asfaltbetona iebūvei remontē-
jamajā ceļa posmā. Tad būvin-
ženieris apstiprina būvdarbu 
veicēja izvēlētos materiālus – 
iepazīstas ar to kvalitāti apstip-
rinošiem dokumentiem, šaubu 
gadījumā pieprasa šo izejma-
teriālu papildus testēšanu, lai 

pārliecinātos par to atbilstību 
būvprojektā izvirzītajām prasī-
bām. Esam pārliecināti, ka au-
toceļa remontam nepieciešamo 
izejmateriālu kvalitāte ir ļoti 
svarīga, lai remontējamais au-
toceļa posms kalpotu noteikto 
periodu, tādēļ arī LVC norīko-
tajam darbiniekam – projekta 
vadītājam ‒ uzdots rūpīgi sekot 
līdz tam, lai būvinženieris ap-
stiprinātu tikai tādus būvmate-
riālus, par kuru kvalitāti neras-
tos ne mazākās šaubas.

Nākošais būtiskais aspekts 
ir nepārtraukta būvuzraudzības 
veikšana uz ceļa – būvinženie-
ris, būvuzraugs vai tā palīgs at-
rodas objektā un veic savus pie-
nākumus katru brīdi, kad vien 
notiek būvdarbi. Tā mēs varam 
panākt, ka iespēja veikt būvdar-
bus ar nekvalitatīviem materiā-
liem vai pielietojot nepareizu 
tehnoloģiju tiek praktiski izslēg-
ta. Protams, pie nosacījuma, ka 
būvuzraudzība savus pienāku-
mus veic godprātīgi. Klātesot 
būvuzraugam, arī būvdarbu 
gaita un izpildīto darbu apjoms 
tiek pastāvīgi pārbaudīts, atspo-
guļots izpilddokumentācijā un 
ir pilnībā izsekojams.

Būvuzraudzību LVC ob-
jektos veic atklāta konkursa 
rezultātā izvēlēti uzņēmumi, 
kuros iesaistītie darbinieki ir 

ar objektam atbilstošu kvali-
fikāciju un pieredzi. Opera-
tīvai kvalitātes kontrolei tiek 
piemērotas dažādas ierīces un 
mērinstrumenti.

Ņemot vērā to, ka šovasar 
ceļu būvdarbi notiek ļoti in-
tensīvi daudzos ceļu posmos 
vienlaicīgi, vai neesat saskāru-
šies ar problēmām kvalificētu 
būvuzraugu piesaistē?

2017. gada būvdarbu se-
zonas sākumu aizkavēja nelab-
vēlīgi laika apstākļi – pavasaris 
bija vēls un iepriekšējā gadā 
uzsāktajos objektos ilgi nevarēja 
atsākt darbus.

Šogad ceļu būvdarbi ir se-
višķi aktīvi arī uz pašvaldību 
autoceļiem. Būvuzraudzībā no-
tiek paaudžu maiņa. Ir vairāki 
būvuzraugi, kuri nav gatavi strā-
dāt pilnu slodzi vienā objektā, 
uzņemoties pilnu atbildību par 
tajā notiekošajiem būvdarbiem. 
LVC projektu vadītāji arvien rū-
pīgāk pārbauda būvuzraudzības 
darbu, un ir gadījumi, kad par 
pārkāpumiem tiek piemēroti 
līgumsodi.   

Visi šie aspekti sezonas sā-
kumā veicināja to, ka situācija 
būvuzraudzības tirgū saasinā-
jās, un bija jūtams būvuzraugu 
trūkums. Pašlaik ir pabeigti 
daudzi 2016. gadā iesāktie ob-
jekti, un būvuzraugu piedāvā-
jums iepirkumos ir pietiekošs.

Ja realitātē veikto 
darbu apjoms ne-
pieciešams mazāks, 
nekā projektā bija 
paredzēts, tiek 
veiktas būvprojekta 
izmaiņas un apjomi 
tiek samazināti.

Vai šogad valsts ceļu re-
montdarbiem ir paaugstinātas 
kvalitātes prasības?

Kvalitātes prasības ceļu 
būvmateriāliem tiešā veidā 
paaugstinātas nav, esam kļu-
vuši prasīgāki pret būvdarbu 
veicējiem, projektētājiem un 
būvuzraugiem.

LVC ir notikuši vairāki se-
mināri un apmācības, kuros 
pilnveidotas viņu zināšanas. Ir 
bijušas vairākas tikšanās ar būv-
darbu vadītājiem, būvuzrau-
giem un projektētājiem, kurās 
esam skaidrojuši mūsu prasības 
un izskaidrojuši, kādas sekas 
var būt tad, ja šīs prasības netiks 
ievērotas.

Runājot par jaunievedu-
miem autoceļu būvē, varu pa-
stāstīt, ka šogad spēkā stājās 
prasība ‒ asfaltējot autoceļu 
posmus, kuros satiksmes inten-
sitāte pārsniedz 5000 automa-
šīnas diennaktī, jāpielieto spe-
ciāla asfaltbetona pārkraušanas 
iekārta. Šī papildu tehnoloģiskā 
vienība ievērojami uzlabo ieklā-
tās asfaltbetona segas viendabī-
gumu. Šādi iespējams panākt 
vienmērīgāku ceļa posma kal-
pošanas ilgumu, ievērojami sa-
mazinot bedru rašanās iespējas 
tā kalpošanas laikā. 

Arī tāda šķietami nebū-
tiska lieta kā būvmateriālus 
pārvadājošās kravas kastes for-
ma var ietekmēt ceļa seguma 
kvalitāti. Tāpēc LVC šogad ir 
ieviesusi prasību ‒ visām kra-
vas automašīnu kastēm jābūt 
ar noapaļotiem stūriem. Tas 
neļauj materiālam sakratīties 
un akmentiņiem sabirt stūros, 

radot neviendabību materiālu. 
Šī prasība tiek plaši pielietota 
visā pasaulē un dod lielu efektu.

Projekts ir katras būves sā-
kums. Vai projektēšanas jomā 
ir jūtami uzlabojumi?

Projektētājiem jāstrādā 
ciešā sadarbībā ar pasūtītāju. 
Projektētāji nereti sūrojās, ka 
nesaņem atbildes, ka tās tiek 
novilcinātas un ir pretrunīgas. 
Šāda situācija uzņēmumos ar 
sadalītu struktūru nav retums. 
Pēdējā gada laikā mēs uzņē-
mumā veicām reformas, mai-
nījām struktūru, lai uzlabotu 
sadarbību un komunikāciju ar 
projektētājiem. 

Esam izveidojuši profesio-
nāļu komandu, kas reizi nedē-
ļā izskata būvniecības procesā 
iesaistīto pušu jautājumus un 
pieņem lēmumus. Tie ir arī pro-
jektētāju jautājumi, būvprojektu 
starpziņojumi, gala ziņojumi vai 
arī būvniecības laikā nepiecie-
šamie izmaiņu akti. Protams, lai 
pieņemtu lēmumus, ir jābūt in-
formācijai. Daudzos gadījumos 
mēs esam spiesti lūgt papildus in-
formāciju. Process ir pilnveidots 
tiktāl, ka apmierinātas ir visas 
būvniecībā iesaistītās puses.

Esam iestrādājuši līgumos 
vairākus punktus, kas projektē-
tājiem uzliek finansiālu atbildī-
bu par sagatavoto projektu. Po-
zitīvi ir tas, ka projektētāji savu 
darbu veic atbildīgāk, risināju-
mi tiek izstrādāti pārdomātāki. 

To, ka projektu kvalitāte ir 
ievērojami uzlabojusies, ir veici-
nājusi projektētāju piedalīšanās 
būvdarbu uzraudzībā - auto-
ruzraudzība. Piedaloties ikne-
dēļas sanāksmēs būvlaukumā, 
projekta autors objektā uz vietas 
redz savas kļūdas. Līdz ar to nā-
kamajos projektos viņš centīsies 
no tām izvairīties. 

Ir izstrādāta metodo-
loģija, lai attieksme 
pret visiem būvnie-
kiem vienādos gadī-
jumos būtu vienāda, 
un tiktu piemērotas 
vienādas sankcijas.

Vai tiesa, ka projektētāji ie-
kļauj arvien dārgākus risināju-
mus, sadārdzinot būvniecību?

Projektētāji vēlas samazināt 
savus riskus. Mums bija iebil-
dumi, ka projektā nav paredzēti 
visi nepieciešamie darbi, jo pro-
jektētājs nav iepriekš izanalizējis 
un izpētījis visus apstākļus, tā-
dos gadījumos ir nepieciešama 
arī papildus nauda. Tagad pro-
jektētāji dažreiz aprēķina lielā-
kus veicamo darbu apjomus. 

Kā pasūtītājs esam gatavi 
apmaksāt tikai tos darbus, kuri 
ir nepieciešami. Ja realitātē veik-
to darbu apjoms nepieciešams 
mazāks, nekā projektā bija pa-
redzēts, tiek veiktas būvpro-
jekta izmaiņas un apjomi tiek 
samazināti. Ja projektētājs ir 
paredzējis lielāka apjoma grunts 
nomaiņu, bet dabā izrādās, ka 
kūdras nav nemaz tik daudz, 
gala samaksa var būt ievērojami 
mazāka, nekā būvdarbu līguma 
summa. 

Projektus nereti sadārdzina 
prasības, kuras izvirza komuni-
kāciju valdītāji un pašvaldības, 
līdz ar to daļa līdzekļu, kuri 
paredzēti ceļa būvei, tiek izman-
toti, lai pārbūvētu elektrības un 
sakaru līnijas, veiktu dekoratī-
vus uzlabojumus.

Būvnieki norāda, ka atbil-
dība par visām projekta kļūdām 
tiek prasīta no viņiem. Kurš ir 
atbildīgs par kļūdām projektā?

Šim apgalvojumam es varu 
piekrist tikai daļēji. Parakstot 
būvdarbu līgumu, būvnieks 
apliecina, ka ir iepazinies ar 
būvprojektu un apņemas veikt 
darbus atbilstoši visiem līgu-
ma nosacījumiem un kvalitātes 
prasībā. Būvnieki iepirkuma lai-
kā ļoti rūpīgi izanalizē būvpro-
jektu. Viņi ir profesionāļi, kas 
pārzina visas nianses. Vienmēr 
būvniekus mudinām iepirkuma 
laikā uzdot jautājumus. Ir biju-
ši gadījumi, kad esam grozījuši 
nolikumus, skaidrojuši iespēja-
mos projekta risinājumus. Taču 
tajā mirklī, kad tiek parakstīts 
līgums, būvnieks apliecina, ka 
saprot - kas, kā un kurā vietā ar 
kādiem materiāliem ir jābūvē. 
Vēlāk, ja nav atklājušies kādi 
jauni apstākļi, celt pretenzijas 
nav īsti pareizi. 

Ja darbu procesā nepiecie-
šamas objektīvas izmaiņas, tiek 
sastādīts izmaiņu akts. Panākt 
to, lai izmaiņu aktu nebūtu, nav 
mūsu mērķis. Taču šīm izmai-
ņām jābūt pamatotām. Ar “tā 
būs labāk” nepietiek, vajag ob-
jektīvus iemeslus, lai izmaiņas 
tiktu akceptētas. 

Vai tiesa, ka LVC mate-
riāliem ir izvirzījis stingrā-
kas prasības, nekā standartā 
noteikts?

Standarts ir rekomendē-
jošs dokuments, mēs esam to 
konkretizējuši. Es nedomāju, ka 
mūsu prasības ir stingrākas. Ie-
pirkumu procesā viss ir skaidri 
norādīts – kam kur ir jābūt. Arī 
projekta sastāvā esošajās tehnis-
kajās specifikācijās, kur aprak-
stīta visa būvdarbu veikšanas 
gaita un kvalitātes prasības, viss 
ir uzskaitīts: kvalitātes prasības 
gan būvmateriāliem, gan attie-
cīgi – gala produktam. Tā kā 
dārgākais ceļu būvmateriāls ir 
asfaltbetons, pievēršam lielu uz-
manību asfaltbetona ražošanas 
kvalitātei. Esam noteikuši prasī-
bas rūpnīcām, kur asfaltu ražo. 
Jau iepirkuma laikā tiek vērtēta 
pretendentu piedāvājumos eso-
šo rūpnīcu atbilstība. Ja kāds 
būvnieks būvdarbu laikā vēlas 
mainīt asfaltbetona piegādātā-
ju, LVC Ceļu laboratorijas spe-
ciālisti pārliecinās, ka konkrētā 
rūpnīca spēj saražot kvalitatīvu 
produktu. Esam noteikuši, kā-
dām prasībām jāatbilst ceļu būvē 
izmantotajiem materiāliem, lai 
uzbūvētu ceļu, kas kalpotu 20 
vai vairāk gadus. Izmantot ne-
kvalitatīvus materiālus valsts au-
toceļu objektos ir kļuvis ļoti, ļoti 
grūti. Pirms būvdarbu sākuma 
būvuzraugi apmeklē karjeru, ap-
skatās vizuāli, kāds tas materiāls 
ir, un, ja rodas šaubas, noņem 
paraugus. Ja tie neatbilst, tad, ne-
skatoties uz atbilstības sertifikāta 
esamību, mēs materiālu neak-
ceptējam un pieprasām meklēt 
citu piegādātāju. Minerālmate-
riālu (šķembu) fizikālie rādītāji ir 
mainīgi – dolomīta slānim kar-
jerā var nebūt vienādas īpašības. 
Ja mūsu paraugos konstatējam 
neatbilstības, tad konstruktīvais 
slānis jāpārbūvē. Ja šķembu sal-
turība neatbilst prasībām, tad tās 
sala ietekmē zaudē savas īpašības 
un samazinās to sasalšanas un 
atkušanas ciklu skaits. Būvnieks 
šo testu var veikt, pirms iegādā-
ties šķembas, nevis paļaujoties 
uz šķembu ražotāja izsniegto 
dokumentu. 

Turpinājums 4. lappusē.
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Vietējās grants šķembas tiek 
izmantotas grants ceļu uzturē-
šanai un pie autoceļu rekons-
trukcijas – gandrīz visās ceļa 
segas kārtās, izņemot virskār-
tas uz noslogotākiem autoceļu 
posmiem un virsmas apstrādi 
(tam izmanto dolomītu vai gra-
nītu). Galvenais, lai izmantotais 
materiāls atbilstu noteiktajām 
prasībām, “Autoceļu Avīzei” pa-
stāstīja VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) Autoceļu Kompetences 
centra Ceļu inspekcijas un ek-
spertīzes daļas eksperts Endijs 
Līdaks. 

Vietējo grants šķembu pie-
lietošanas iespējas asfalta ra-
žošanā ievērojami paplašināja 
izmaiņas “Ceļu specifikācijās 
2010”), kur tika mainītas atse-
višķi īpašību prasības rupjajiem 
minerālmateriāliem. 

Vietējā dolomīta šķembas 
parasti tiek lietotas ceļa segas 
konstrukcijas pamata nesoša-
jām kārtām un aukstajā pārstrā-
dē (reciklēšanā), bet tās izman-
to arī asfaltbetona ražošanā un 
mazāk noslogotiem ceļiem. Do-
lomītu daudz izmanto arī virs-
mas apstrādei, taču izturība pret 
riepu radzēm, kas Latvijā ir at-
ļautas, Latvijas dolomītam bieži 
nav pietiekama, tas nodilst, tā-
pēc šim mērķim nereti izman-
to importēto materiālu. Stipro 
dolomītu pārsvarā ieved no Lie-
tuvas, bet Latgales reģionā virs-
mas apstrādei bieži izmanto vie-
tējo dolomītu. Turpretī šķembu 
mastikas (SMA) tipa asfaltam 
virskārtā parasti pievieno tikai 
ievestus minerālmateriālus.

Vēl no vietējā materiāla 

No Latvijas zemes dzīlēm uz ceļiem: kā 
vietējos iežus uzmanto ceļu būvniecībā

Latvijā ceļu būvniecībā izmanto četrus iežus – 
smilti, granti, dolomītu un granītu. Pirmos trīs iegūst 
tepat – Latvijā, bet granīts tiek importēts. 

daudz izmanto minerālo aiz-
pildītāju – dolomīta vai kaļķak-
mens miltus. Tas ir pats smalkā-
kais materiāls – kā putekļi, ko 
pievieno asfaltam. 

Asfalta seguma bedrīšu 
remontam uz valsts ceļiem vis-
biežāk izmanto smalkas frak-
cijas dolomīta šķembiņas, kas 
tiek piesūcinātas ar bitumena 
emulsiju.

Kā pārbauda grants un dolo-
mīta kvalitāti?

LVC Autoceļu kompeten-
ces centra Ceļu laboratorijas 
Būvmateriālu testēšanas daļas 
vadītājs Mārtiņš Jansons “Au-
toceļu Avīzei” uzsvēra, ka LVC 
Ceļu laboratorija pārbauda visu 
materiālu – gan vietējo, gan 
ievesto. Jo lielākas intensitātes 
ceļš, jo stingrākas prasības iz-
mantotajam materiālam.

Piemēram, granulometrija 
nosaka, cik daudz minerālma-
teriālu maisījumā ir lielās, cik 
vidējās un mazās daļiņas. Gran-
tij mēra drupināto virsmu pro-
porciju – cik labi tā sadrupināta: 
jo vairāk drupināto un lauzto 
virsmu, jo labāk. Tas nozīmē, 
ka, akmentiņiem saejot kopā, 
tie labāk saķīlēsies. Dolomītam 
nosaka plākšņainības un formas 
indeksu: pārbauda cik materiāls 
ir plākšņains un kāda tam ir for-
ma – jo tuvāk kubam, jo labāk. 
Vēl Ceļu laboratorijā nosaka 
minerālmateriāla spēju preto-
ties nodilumam, ko rada riepas 
ar radzēm, un drupināšanas 
pretestību. Magnija sulfāta tests 
ļauj noteikt izturību pret auk-
stajām ziemas temperatūrām 

‒ sasalšanu-atkušanu. 
Ceļu laboratorijā pārbaudes 

notiek sezonāli. Tā kā objektā 
vispirms tiek veikti zemes dar-
bi – ceļa pīrāgu sāk veidot no 
apakšas – arī sezonas sākumā 
vairāk tiek pārbaudītas smiltis 
un minerālmateriālu maisījumi. 
Līdz ar to gada sākumā vairāk 
testē minerālmateriālus (smiltis, 
frakcionētās šķembas, šķembu 
maisījumus), uz rudens pusi 
‒ asfaltu, bet ziemā uz ceļa kai-
sāmos materiālus (sāli, smilti, 
sāls-smilts maisījumu).

Valsts autoceļu uzturētājs pērn 
izlietojis 1,5 milj. tonnu iežu 
materiālu

VAS „Latvijas autoceļu uz-
turētājs” (LAU) šogad pirmajā 
pusgadā smilti, granti un dolo-
mītu izmantojusi, lai veiktu: 

• dubulto virsmas apstrādi 
uz 202 tūkst.m²; 

• selektīvo vienkārtas virs-
mas apstrādi uz 140 tūkst. m²; 

• nesaistīto minerālmateri-
ālu seguma iesēdumu un bed-
rīšu remontu uz 96,3 tūkst. m³;

• nesaistītu minerālmateri-
ālu seguma dilumkārtas atjau-
nošanu 7161,5 m³;

• nesaistītu minerālmateri-
ālu seguma dilumkārtas atjau-
nošanu ar šķembu maisījumu 
5183,2 m³;

• bedrīšu aizpildīšana ar 
šķembām un bitumena emulsi-
ju veikta uz 211,2 tūkst. m³, 

• nomales uzpildītas 
924,1 m³;

• nomaļu iesē dumi – uz 
2438,3 m³;

• smilts materiāls ceļa 

VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” dolomīta šķembu karjers “Akmenscūciņas” Ozolnieku 
novadā

DOLOMĪTA ATRADNES

Dolomītu izplatības areāls
Dolomītu atradne
Dolomītu ieguve 2013. gadā

Daudzu gadu garumā 
LVC inženieru vadībā tiek iz-
strādātas Būvdarbu specifikā-
cijas, kurās tiek aprakstīti visi 
būvdarbu procesi, kvalitātes 
pārbaudes un prasības. Speci-
fikācijas neizstrādā tikai LVC 
inženieri, bet tas ir kopdarbs 
- darba grupā ir arī būvnieki, 
konsultanti un projektētāji. 
Ja kāds grib šajā procesā pie-
dalīties, tad tāda iespēja ir. Ja 
kāds tirgus dalībnieks uzskata, 
ka prasības būvmateriāliem ir 
par augstu, tad šajā grupā par 
to var runāt. 

No būvniekiem ir dzir-
dēti pārmetumi, ka no pasū-
tītāja puses nav precīzi for-
mulētas kvalitātes atbilstības 
vērtēšanas metodes. Kā Jūs to 
komentētu? 

Specifikācijas nosaka 

precīzas prasības visam. Bet, 
kā jau būvniecībā reizēm ga-
dās, ir dažādas situācijas. Pa-
stāstīšu piemēru. Uz 10 km 
gara ceļa katrā kilometrā tiek 
veikti vairāki asfalta urbumi. 
Tajos tiek konstatēts, ka vie-
na urbuma trešajā (dziļākajā) 
kārtā porainība no pieļauja-
mās atšķiras par 0,5%. Teorē-
tiski tas nozīmē, ka šis kilo-
metrs ir jājauc ārā un atbilstoši 
jāpārbūvē. Taču mūs pārstāvo-
šais inženieris, sniedzot savu 
vērtējumu, ir noteicis, ka bū-
ves ilgmūžību tas neietekmē 
un pārbūvēt nav lietderīgi. Šā-
dās situācijās tiek piemērotas 
soda sankcijas – garantijas ter-
miņa pagarinājums (konkrētai 
vietai vai pat visam objektam). 
Tāpat citā gadījumā - ja līdze-
numa koeficients atšķiras pa-
visam nedaudz, tad, izfrēzējot 

šo posmu ārā, radīsies divas 
darba šuves, kuras nav iespē-
jams uztaisīt līmenī ar pārējo 
brauktuvi. Tāpēc mēs nelie-
kam nosacīti nelīdzeno pos-
mu izfrēzēt, bet mēs par tiem 
nemaksājam.  

Tehnoloģijas, teh-
noloģiskās iekār-
tas un uzraudzība 
Latvijā ir pietiekoši 
augstā līmenī, lai 
uzņēmēji spētu 
uzbūvēt ļoti kvalita-
tīvus ceļus.

Lēmumi par piemēroja-
majām sankcijām, ja ir konsta-
tētas nebūtiskas novirzes, tiek 
pieņemti gala novērtējuma 

sanāksmē. Ir izstrādāta meto-
doloģija, lai attieksme pret vi-
siem būvniekiem vienādos ga-
dījumos būtu vienāda, un tiktu 
piemērotas vienādas sankcijas. 
Ja atkāpes no normām ir lielas, 
tad gan nekādu kompromisu 
nav - ir jāpārbūvē. 

Vai LVC atzīst būvdarbu 
veicēja laboratorijā veiktos 
testus vai arī tie ir domāti ti-
kai būvnieku vajadzībām?

Ja testi ir veikti akreditētā 
laboratorijā, tad, protams, at-
zīst. Ja laboratorija nav akre-
ditēta, tad būvnieks šos rezul-
tātus var izmantot tikai savam 
darbam, lai kontrolētu ražoša-
nas procesus. 

Līdz šim aptuveni 5% 
no visiem kvalitātes testiem 
uzrādīja neatbilstības kva-
litātes prasībām. Vai šogad 
situācija ir līdzīga? Kuras 
neatbilstības tiek konstatētas 
visbiežāk?

Pagājušajā sezonā nos-
lēguma testos visbiežākā ne-
atbilstība bija nepietiekoša 
saķere. Uzklājot jaunu asfal-
tu, bitumena saistviela virs-
kārtu var padarīt nedaudz 
slidenu, tāpēc mēs dodam 

pāris mēnešus laika, lai to 
piebrauktu, un tad rezultāti 
uzlabojas. Mūsu prasības sa-
ķerei ir augstas, un novirzes 
parasti ir niecīgas. Reti, bet 
tomēr gadās, ka novirzes ir 
ievērojamas, tad būvniekam 
uz sava rēķina jāveic papildu 
darbi saķeres nodrošināšanai. 
Otra biežākā neatbilstība pērn 
bija neatbilstoša asfalta kārtas 
porainība. Galvenais iemesls – 
nepietiekoši rūpīgi saveltņots 
asfalts. Asfaltā jābūt noteik-
tam poru saturam – tas nevar 
būt pārāk blīvs un nevar būt 
pārāk porains. Pērn atseviš-
ķos gadījumos šo neatbilstību 
dēļ attiecīgo ceļa posmu mēs 
pieprasījām pārbūvēt. Šogad, 
ņemot vērā jauno prasību par 
asfaltbetona pārkraušanas 
iekārtu izmantošanu, rezultā-
tam vajadzētu būt labākam. 

Esam ievērojuši, ka būvnie-
ki arvien biežāk šādas novirzes 
novērš bez īpašiem pasūtītāja 
pamudinājumiem ‒ paši kon-
statē neatbilstības un uzreiz tās 
pārbūvē. Un tas ir apsveicami. 
Būvnieki ir sapratuši, ka mēs 
vienalga brāķi atradīsim, tāpēc 
labāk nojaukt un pārbūvēt uz-
reiz. Kopumā 5% neatbilstību 
apjoms nav palielinājies.

Edgars Strods: izmantot 
nekvalitatīvus materiālus valsts ceļu 
objektos ir kļuvis ļoti grūti

Turpinājums. Sākums 3. lappusē.

Kādas izmaiņas normatī-
vajos aktos un citās prasībās 
būtu vajadzīgas, lai projektu 
un būvniecības kvalitāte vēl 
uzlabotos?

Būvnieki ir sapratu-
ši, ka mēs vienalga 
brāķi atradīsim, 
tāpēc labāk nojaukt 
un pārbūvēt uzreiz.

Lai remontēto posmu 
kvalitāte uzlabotos, manu-
prāt, īpašas izmaiņas nor-
matīvajos aktos nav nepie-
ciešamas. Vienkārši visiem 
godprātīgi jāpilda savi uz-
devumi - projektētājiem jā-
projektē, būvniekiem jābūvē, 
būvuzraugiem jāuzrauga un 
pasūtītājam jāseko līdzi, lai 
visi līguma nosacījumi tiktu 
izpildīti.

Ir skaidrs, ka pielietoja-
mās ceļubūves tehnoloģijas, 
tehnoloģiskās iekārtas un uz-
raudzība Latvijā ir pietiekoši 
augstā līmenī, lai uzņēmēji 
spētu uzbūvēt ļoti kvalitatī-
vus ceļus. Atlicis vēl nedaudz 
pamainīt domāšanu. 
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Dolomīta, smilts un smilts-grants izplatība, prognozētais resurss laukumiem, atradnēm un ieguves 
vietām Latvijā par 2013. gadu no VSIA “Latvijas, vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) 
2014. gadā sagatavotā pārskata “Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un 
dziedniecisko dūņu) ieguve un ģeoloģiskā izpēte. Latvijas Republika, 2005.–2013. gads”. 

Ceļu būvnieki: Ražotāji ne vienmēr var 
nodrošināt atbilstošu materiālu

Būvniecības uzņēmumi katru gadu izmanto vairākus 
simtus tūkstošu tonnu un kubikmetru nesaistīto minerāl-
materiālu un lielākoties izmanto vietējo materiālu, impor-
tējot tikai granīta šķembas, tomēr vietējā materiāla kva-
litāte ne vienmēr ir atbilstoša, liecina “Autoceļu Avīzes” 
veiktā aptauja.  

SIA Binders, apskatot 
pēdējo trīs gadu periodu, 
aprēķinājis, ka vidēji gadā 
izmanto aptuveni 300 000 t 
grants un dolomīta šķembu, 
aptuveni 260 000 kubikmet-
ru smilts un aptuveni 46 000 
tonnu granīta šķembu, stāsta 
uzņēmuma valdes loceklis 
Aldis Putniņš. Projektu īste-
nošanā uzņēmums izmanto 
Latvijā ražotus materiālus, 
un tas attiecas arī uz derīga-
jiem izrakteņiem, ja vien tie 
atbilst arvien pieaugošajām 
kvalitātes prasībām. Tāpēc 
no visiem materiāliem pa-
matā importētas tiek vienīgi 
granīta šķembas.

Binders: Jau pirms 10 gadiem izveidojām savu 
laboratoriju, lai kontrolētu materiālu kvalitāti

Tā kā uzņēmuma spe-
ciālisti ir pārliecinājušies, ka 
nekad nebūs iespējams 100% 
apmērā izvairīties no būvma-
teriālu kvalitātes problēmām, 
“Binders” jau pirms 10 gadiem 
izveidoja savu Ceļu būvmate-
riālu laboratoriju. “Kopumā 
neatbilstoša materiālu kvali-
tāte ir izņēmums, nevis ierasta 
prakse, jo visbiežāk sadarbo-
jamies ar jau zināmiem un 
pārbaudītiem piegādātājiem 
vai veicam pirmsizpēti un ma-
teriālu novērtēšanu,” saka Al-
dis Putniņš. “Tomēr kvalitātes 
prasības arvien pieaug, un ne 
vienmēr piegādātāji var uzreiz 
tām pielāgoties.” To uzņēmu-
mā risina laboratorijā – testē-
jot un analizējot materiālus. 
Rūpnīcas tehnologi, balstoties 
uz laboratorijas rezultātiem, 
izstrādā asfaltbetona darba 
formulas. Tādējādi ir iespē-
jams ar nelielām izmaiņām 
sasniegt augstāku kvalitātes 
latiņu. 

Kvalitātes prasības un pro-
jektos iekļautās specifikācijas 
tiek arvien pārskatītas un uz-
labotas, un tas viennozīmīgi ir 
pozitīvs solis ceļā uz atbilsto-
šas kvalitātes brauktuvēm un 
efektīvu valsts finansējuma iz-
lietojumu. Vienīgie iebildumi 
reizēm saistāmi ar informāci-
jas trūkumu par to, kā īstenot 
jaunas specifikāciju prasības 
un kā tās tiek pamatotas, saka 
Aldis Putniņš. Piemēram, 
jau vairākus gadus netiekam 

skaidrībā ar Fraasa tempera-
tūras trausluma rādītāju bi-
tumenam. Latvijā prasības šim 
rādītājam ir vairāk nekā divas 
reizes augstākas nekā Lietuvā, 
kur bitumenu ražo, turklāt tās 
mēra atgūtajam asfaltam, kas 
ir novecojis un zaudējis daļu 
savu īpašību. Pretēja pieredze 
ir citviet Eiropā un jau mi-
nētajā Lietuvā, un mums nav 
skaidrs, vai tas tādas prasības 
un testēšanas veids ir pamatots 
un kāpēc. Līdz ar to kopumā 
var teikt, ka kvalitātes prasības 
ir atbilstošas un tiek uzlabotas, 
bet joprojām ir atsevišķi jautā-
jumi, ko varētu risināt. 

Kvalitātes paškontroli un 
iekšējo uzraudzību papildu 
būvdarbu un projektu vadī-
tājiem veic divas uzņēmuma 
struktūrvienības – akreditēta 
Ceļu būvmateriālu testēša-
nas laboratorija un Iekšējā 
kvalitātes daļa, kas strādā trīs 
inženieru sastāvā, stāsta SIA 
“Binders” Ceļu būvmateriā-
lu laboratorijas vadītājs Ed-
vards Pavlovskis. Laboratorija 
galvenokārt veic testēšanu 
“Binders” un ārējo klientu 
vajadzībām, pārbaudot gan 
izejmateriālu, gan jau gatava 
asfaltbetona seguma kvalitāti. 
Iekšējās kvalitātes daļas darba 
mērķis ir pārliecināties par 
būvdarbu un materiālu kvali-
tāti, kā arī izbūves tehnoloģiju 
ievērošanu vēl procesa laikā, 
lai izvairītos no neatbilstībām 
pēc projektu pabeigšanas.  

Edvards Pavlovskis

Būvniecības kompānija 
8 CBR 2016. gadā izmanto-
ja 118 000 m³ smiltis, 101 
000 t grants, 93 000 t do-
lomītu un 5 000 t granīta 
šķembas. Uzņēmuma valdes 

priekšsēdētājs Andris Lac-
bergs stāsta: “Mēs kā būvdar-
bu veicēji esam saskārušies 
ar problēmu, ka piegādātājs 
un/vai ražotājs, nespēj no-
drošināt būvniecības procesā 
nemainīgu piegādātā mate-
riāla atbilstību būvprojekta 
prasībām. Maisījuma dekla-
rētais granulometriskais sa-
stāvs neiekļaujas normālajā 
zonā starp sastāva minimālo 
un maksimālo vērtību. Pie-
mēram, uz 0,063 mm sieta 
tiek konstatēta neatbilstība, 
kad “putekļu un māla daļi-
ņas” pārsniedz pieļaujamās 
materiāla daudzuma svara 
procentuālās prasības. Tādās 
situācijās esam nekavējoties 
informējuši piegādātāju un/
vai ražotāju par neatbilstī-
bu un veicam preventīvos 
pasākumus. 

8 CBR vadītājs norāda, 
ka būvnieks pats ir atbildīgs 
par darbu kvalitāti, atbilstoši 
projekta vai specifikāciju pra-
sībām. Būvnieka rīcībā ir labo-
ratorijas un dažādas testēšanas 
mēriekārtas, ar kuru palīdzību 

var operatīvi kontrolēt būv-
niecības procesu un izman-
tojamos materiālus. Tikmēr 
laboratorijām ir pieejama 
atbilstoša metodika, kompe-
tents un, protams, pieredzes 
bagāts personāls. Tas kopumā 
veido labvēlīgus apstākļus, 
lai izpildītie darbi ilgtermiņā 
nodrošinātu ceļa kalpotspē-
ju, satiksmes drošību, kā arī 
apmierinātu ceļa lietotāju un 
pasūtītāju vēlmes.

Vērtējot pasūtītāja kvali-
tātes prasības, 8 CBR vadī-
tājs saka ‒ tās ir atbilstošas 
situācijai un projektam - gan 
būvniecības procesā, gan 
būvdarbu kvalitātes nobei-
guma izvērtēšanā, kas notiek 
operatīvi. Materiālu pārbau-
dēs tiek iesaistītas ne tikai 
būvnieka vai akreditētās ne-
atkarīgās laboratorijas, bet 
arī pasūtītāja laboratorija. 
Tas būvniecības kvalitātes 
procesu padara efektīvu un 
pārskatāmu. Ir iespējams ob-
jektīvi izvērtēt un salīdzināt 
piegādātā materiāla kvalitāti 
un atbilstību.

8 CBR: Pret neatbilstībām cīnāmies preventīvi

Andris Lacbergs

SMILTS UN GRANTS ATRADNES

Atradnes ar krājumiem 
>1000 tūkst. m3

Smilts-grants un smilts
Smilts-grants
Smilts

Smilts-grants un smilts atradne
Smilts-grants un smilts ieguve 2013.g.
Smilts-grants ieguve 2013.g.
Smilts ieguve 2013.g.

konstruktīvajos elementos ie-
strādāts 773,5 m²; 

• atsevišķu brauktuves joslu 
attīrīšana no sniega ar vienlaicī-
gu smilts-sāls maisījuma kaisī-
šanu 5850 pārgājiena km;

• slīdāmības samazināšana 
ar smilts-sāls maisījumu uz 16,5 
tūkst. pārgājiena km.

Kopējās minēto darbu iz-
maksas šogad pirmajos sešos 
mēnešos veido ap 10,85 milj. 
eiro ar PVN.

Savukārt 2016. gadā kopu-
mā LAU uzturēšanas darbos 
izlietojis 160 100 t smilti, 877 
123 t grants, 480 141 t frak-
cionētās šķembas un 10 328 t 
granīta šķembas. Šos apjomus 
veido gan pirktie, gan pašražo-
tie materiāli.

LAU pieder aptuveni 50 
karjeri visā Latvijā, vēl vairākus 
karjerus LAU nomā.

Kas slēpjas Latvijas zemes 
dzīlēs?

“Latvijas vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centra” Ze-
mes dzīļu daļas vadītāja Daiga 

Pipira “Autoceļu Avīzei” pastās-
tīja, ka smilts-grants un smilts 
ieguve Latvijā svārstās ap 5-6 
milj.m3 gadā, atkarībā no pie-
prasījuma. Lielākais apjoms 
tika iegūts 2008. gadā: aptuveni 
7,5 milj. m3, 2015. gadā* pēc de-
rīgo izrakteņu krājumu bilances 
datiem tika iegūti 5,65  milj. m3 

smilts-grants un smilts. Iegu-
ve ik gadu notiek aptuveni 200 
atradnēs visā Latvijas teritorijā. 
Lielākās smilts-grants atradnes 
ir Kurzemē un Zemgalē (Tuku-
ma novads). Lielo smilts-grants 
atradņu materiāla kvalitāte ir ap-
mierinoša un pēc materiāla ap-
strādes – šķirošanas, mazgāšanas, 
sijāšanas – tas tiek izmantots ceļu 
būvniecībā. Oļu (>8 mm) un lau-
kakmeņu (>63 mm) frakcijas tiek 
izmantotas augstvērtīgu šķembu 
ražošanai. Smilts-grants un smilts 
krājumu apjoms ir pietiekams, lai 
nodrošinātu pieprasījumu pārre-
dzamā nākotnē.

Dolomīta ieguve savu mak-
simumu sasniedza 2007. gadā 
– 2.9 milj. m3, vidēji gadā tiek 
iegūts 1,3-1,8 milj. m3, 2015. 

gadā iegūts 1,49 milj. m3 dolo-
mīta. Lielākās dolomīta atrad-
nes atrodas ap Rīgu un Jelgavu, 
Vidzemē, Latgalē un pie Igauni-
jas robežas. Kurzemē dolomīta 
ieguve netiek veikta. Dolomīta 
kvalitāte ir dažāda, no Latvijas 
dolomīta iegūst šķembas, kas at-
bilst 400, 600, 800 (pēc GOST) 
stiprības klasei. Visblīvākais 
un izturīgākais dolomīts, kuru 
drupinot iegūstamas augstas 
stiprības klases šķembas, iegūts 
Biržu atradnē Jēkabpils novadā, 
pārējās atradnēs ir atsevišķi ļoti 
izturīga dolomīta slāņi. Aplēses 
liecina, ka pie esošajiem ieguves 
apjomiem izpētītie dolomīta 
krājumi ir pietiekami vismaz 
nākamajiem simts gadiem.

Vienlaikus arī jāatzīmē, ka 
iegūtais derīgo izrakteņu ap-
joms tiek daļēji kompensēts ar 
jauniem ģeoloģiski izpētītajiem 
krājumiem, kas tiek noskaidroti 
ģeoloģiskās izpētes darbu rezul-
tātā. 

*krājumu bilance par 2016. 
gadu vēl ir sagatavošanas procesā.

Kvalitātes prasībām uz visiem ceļiem jābūt 
vienādām

VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
jau vairākus gadus konsek-
venti paaugstina kvalitātes 
prasības un uzlabo šo pra-
sību izpildes kontroli. Pro-
tams, mēdz būt arī gadījumi, 
kad ceļu būvniekiem vienā 
vai otrā gadījumā rodas ie-
bildumi, taču kopumā šāda 
politika ir pamatota un uz-
ņēmumi labi saprot, ka ir 
jānodrošina laba kvalitāte. 
Protams, izvirzot augstākas 
prasības, bieži vien jārēķinās 
arī ar augstākām izmaksām.

Mums ar pasūtītāju – 
“Latvijas Valsts ceļiem” ir iz-
veidojies konstruktīvs dialogs Andris Bērziņš

kvalitāti regulējošo normatīvo 
dokumentu izstrādē. Būvnieki 
ļoti nopietni iesaistās šo doku-
mentu sagatavošanā un sniedz 
savus priekšlikumus, lai prasību 
pieaugums būtu loģisks, sapro-
tams un tehniski izpildāms. Jā-
atzīmē, ka liela daļa šo priekšli-
kumu arī tiek ņemta vērā. 

Būvnieki arī sagaida, ka 
kvalitātes prasības būs vienā-
das visiem ceļu būvētājiem, 
veicot darbus gan uz valstij, 
gan pašvaldībām, gan uz ko-
mersantiem piederošiem ce-
ļiem, jo tikai tā var nodrošināt 
kvalitāti visur un novērst ne-
godīgu konkurenci.  
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Jau vairāk kā 20 gadus 
valsts autoceļu remont-
darbiem trūkst naudas un 
deficīta apstākļos ir jāizvē-
las prioritātes - kuru ceļu 
remontēt, kurš vēl var pa-
gaidīt un kuram veikt tikai 
uzturēšanas darbus. LVC 
inženieri ne vien paši apseko 
un uzrauga ceļus, bet arī iz-
manto ceļu tīkla pārvaldīša-
nas programmatūru HDM-4 
(Highway Development & 
Management). 

LVC Attīstības pārvaldes 
direktors Gundars Kains (at-
tēlā) “Autoceļu Avīzei” pastās-
tīja, ka šī ir starptautiski atzīta 
programmatūra, kas ļauj iz-
strādāt dažādus ceļu pārvaldī-
šanas stratēģijas variantus un 
izvēlēties lietderīgāko metodi, 
un tad veidot atbilstošākās 
ceļu atjaunošanas un pārbūves 
programmas. 

LVC speciālisti jau pāris 
gadus veic datorprogrammas 

Neapmier inoš i  b raukšanas  aps tāk ļ i

a)

b)

Satiksmes
intensitāte

(auto diennaktī)
Dilumkārtas
atjaunošana

Seguma
atjaunošana

Dilumkārtas
atjaunošana Pārbūve

GADI

DARBU 
VEIDS

3 000–5 000

3 000–5 000

10 20 30 40

24
Pārbūve

Tiek veikta atjaunošana

Netiek veikta atjaunošana

Kā izvēlas, kuru ceļu 
remontēt

Noteikt prioritāri remontējamos ceļus VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” (LVC) palīdz starptautiski atzīta 
programmatūra.

pielāgošanu Latvijas apstāk-
ļiem, autoceļu sakārtošanas 
scenāriju izveidošanu, kā arī 
datu ievadi. Tā ir virkne dažā-
du datu konkrētajam ceļu pos-
mam, no kuriem būtiskākie ir:

• ģeometriskie dati (ga-
rums, platums, līkumi);

• seguma stāvokļa dati (lī-
dzenuma koeficients, plaisas, 
rises, saķere);

• segas vēsture (veiktie 
darbi);

• segas nestspēja;
• braukšanas joslu skaits;
• satiksmes intensitāte;
• klimatiskie apstākļi;
• atļautais braukšanas 

ātrums.

Programmatūra palīdz 
saprast, kurā brīdī kādi ceļu 
remontdarbi ir jāveic, kas at-
tiecīgajā laika periodā ar šo 
ceļu būs, ja nekas netiks darīts. 
Un kāds būs šī posma stāvok-
lis, ja tiks veikti kaut vai paši 
nepieciešamākie uzturēšanas 
darbi. Dzīvē tas izpaužas tā: 
ja palaidi garām brīdi, kad at-
tiecīgajā posmā bija iespējams 
kaut ko darīt, tad zaudēts ir 
gan laiks, gan nauda, jo vēlāk 
šī posma remonta metode būs 
jau dārgāka. 

Cilvēki nereti ir izbrīnīti, 
kāpēc salīdzinoši labs ceļa 
posms tiek atkal remontēts. 
Tiem ceļa posmiem, kas re-
montēti ar Eiropas Savienī-
bas fondu līdzfinansējumu, 
Eiropas Komisija piepra-
sa, lai tiktu nodrošināts 

maksimālais ceļu kalpošanas 
mūžs, ko var panākt, parei-
zi tos uzturot un savlaicīgi 
mainot virskārtu. Normatī-
vais ceļu atjaunošanas laiks 
atkarībā no ceļa intensitātes 
un pielietotās tehnoloģijas ir 
6-12 gadi.

Tāpat būtu jādara ar vi-
siem ceļiem, negaidot brīdi, 
kad nepieciešama pārbū-
ve un attiecīgi daudz lielāks 
finansējums.

Programma ir nokalib-
rēta Latvijas apstākļiem un 
ievērtē vietējās īpatnības. 
Mūsu valstī izmantotie ce-
ļubūves materiāli, klimats, 
transporta intensitāte un citi 
faktori ir atšķirīgi nekā citās 
valstīs, kur šo programmatū-
ru izmanto. 

LVC speciālisti ik gadus 
apseko valsts ceļus dabā un 
novērtē to stāvokli, lai lemtu 
par prioritāri labojamajiem 
posmiem. Tas tiks darīts arī 
turpmāk. Taču ar HDM-4 
programmu, pildot faktiski 
to pašu funkciju, būs iespē-
jams šos rezultātus salīdzināt 
un iegūt objektīvāku ainu. 

LVC savos kvalitātes va-
dības mērķos ir apņēmušies 
līdz šā gada beigām ievadīt 
visu informāciju par tiem 
posmiem, kas uz valsts gal-
venajiem un reģionālajiem 
ceļiem laboti par Eiropas 
Savienības līdzekļiem. Vēlāk 
tiks apkopota informācija arī 
par pārējiem galveno un re-
ģionālo ceļu posmiem. 

Normatīvais ceļu ar melno segumu atjaunošanas cikls

Uzņēmumā “Aizputes 
ceļinieks” gadā izmantoto 
inerto materiālu apjoms ir bū-
tiski atkarīgs no veikto būvnie-
cības darbu apjoma un pasū-
tījuma struktūras. 2016. gadā 
uzņēmums izmantoja 80000 
m³ smilti, 95 000 m³ granti un 
grants maisījumus un 4000 m³ 
granīta. Dolomītu “Aizputes ce-
ļinieks” pērn neizmantoja. No 
visiem materiāliem importēts 
tiek tikai granīts, pārējo mate-
riālu uzņēmums ražo pats vai 
iepērk no vietējiem ražotājiem, 
stāsta uzņēmuma valdes priekš-
sēdētāja Ruta Kande.

Pasūtītājs minerālmate-
riāliem ir izvirzījis stingrākas 
prasības, nekā noteikts stan-
dartos, uz kuriem ir balstītas 
ceļu specifikāciju prasības, uz-
skata “Aizputes ceļinieka” va-
dītāja, paskaidrojot: ”Katram 
materiālam ir noteiktas mak-
simālās un minimālās pieļau-
jamās katra sieta robežas (ce-
ļinieku žargonā runājot šaurās 
un platās bikses). Standarts 
nosaka, ka materiāls ir atbils-
tošs, ja rādītāji iekļaujas mak-
simālajās robežās (platajās 
biksēs). Taču pasūtītājs tagad 
ir noteicis, ka veikto testu vi-
dējam rādītājam ir  jāiekļaujas 
minimālajās noteiktajās robe-
žās (šaurajās biksēs) pie nosa-
cījuma, ka vidējais radītājs tiek 

“Aizputes ceļinieks”: Ceļa kvalitāti kompensē uz 
būvnieku rēķina

aprēķināts, ja testu skaits nav 
mazāks, kā septiņi, bet nereti 
testu skaits ir mazāks (un šo 
skaitu arī nosaka pasūtītājs). 
Tas nozīmē, ka katram testam 
ir jāatbilst minimālajām no-
teiktajām robežām. Protams, 
ražojot materiālu, ir iespējams 
nodrošināt arī aptiekas pre-
cizitāti, bet jāsaprot ‒ tas ļoti 
būtiski sadārdzina ražošanas 
procesu un līdz ar to arī ma-
teriāla cenu, jo katra kustība 
maksā naudu. Atliek saprast, 
vai ieguldījums tiešām dos tik 
lielu pievienoto vērtību gala 
produktam.” 

To, ka prasības pret būv-
niecības darbu kvalitāti ir 
pieaugušas, un atbilstības pra-
sībām tiek kontrolētas sting-
rāk, Ruta Kande vērtē pozitīvi. 
“Sabiedrība iegūst kvalitatīvā-
ku  produktu.” Bez tam, tas, ka 
kvalitātes atbilstība tiek sting-
rāk kontrolēta, konkurenci 
padara godīgāku ‒ pakāpe-
niski samazinās to piedāvāju-
mu skaits, kur zemā cena tiek 
balstīta uz iepriekš plānotu 
ietaupījumu uz kvalitātes rēķi-
na, tādēļ palielinās godprātīgo 
būvnieku konkurētspēja. 

Tomēr viņa uzskata, ka 
augstās kvalitātes prasības 
diemžēl nereti tiek attiecinā-
tas  tikai pret gala izpildītāju – 
būvnieku, jo no būvnieka tiek 
prasīta atbildība par visām ie-
priekšējos projekta etapos pie-
ļautajām kļūdām, bet, ja būv-
nieks sev par nelaimi kļūdu 
nav konstatējis un/vai spējis 
pierādīt pasūtītājam - pats vai-
nīgs, kļūda par gala produkta 
– ceļa kvalitāti, tiek kompen-
sēta uz būvnieka rēķina.

Nereti pasūtītāja prasību 
formulējumi, pēc uzņēmuma 
vadītājas domām, ir izprota-
mi neviennozīmīgi (gadās, ka 
pasūtītāja izpratne pat atšķiras 
no normatīvajos dokumentos 
norādītā), kā rezultātā katra 
puse prasības izprot atšķirīgi, 
un, ja būvnieks šīs ne visai pre-
cīzi formulētās prasības (nere-
ti balstoties uz normatīvajiem 

aktiem) ir tulkojis savādāk − 
pats vainīgs. 

“Diemžēl no pasūtītāja 
puses nav precīzi formulētas 
kvalitātes atbilstības vērtēšanas 
metodes, līdz ar to katrs būvuz-
raugs, balstoties uz savu perso-
nīgo izpratni par lietu kārtību, 
sastāda gan pēc formas, gan pēc 
satura atšķirīgu vērtējumu, un 
katrā atsevišķā gadījumā tiek 
pielietotas dažādas vērtēšanas 
metodes. Dažreiz rezultāti tiek 
vērtēti ņemot vērā laboratorijas 
nenoteiktību, dažreiz pasūtītājs 
pats izlemj, kad viņš ņem vērā 
būvnieka veikto testu rezultātus 
(kuri ir veikti akreditētā labora-
torijā), kad nē, uzskata uzņēmu-
ma vadītāja.

Pasūtītāja izvirzītās kvali-
tātes prasības pret inerto ma-
teriālu atbilstību, manuprāt, 
ir nepamatoti augstas, uzskata 
uzņēmēja, jo precizitāte tiek 
prasīta augstāka, nekā noteikts 
standartā. Lai nodrošinātu 
prasīto precizitāti, materiālu 
ražošanas process sadārdzi-
nās. Veicot būtisku sadārdzi-
nājumu, kvalitātes ieguvums ir 
nenozīmīgi mazs. 

“Lai nodrošinātu pasūtītā-
ja izvirzītās augstās kvalitātes 
prasības mēs esam pastipri-
nājuši iekšējās kvalitātes kon-
troles pasākumu kopumu, tai 
skaitā palielinājuši testēšanai   
paredzēto budžetu, pastip-
rinām darbinieku atbildības 
līmeni par rezultātiem un vei-
cam darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumus, 
esam pastiprinājuši atbildību 
par piegādātā materiāla at-
bilstību sadarbības partneru 
līgumos, biežāk izvēlamies 
inertos materiālus iepirkt, ne-
vis ražot paši.”

“Aizputes ceļinieks” pirms 
būvniecības darbu uzsākša-
nas ļoti rūpīgi izvērtē projek-
ta kļūdas un/vai neatbilstības, 
katru nākamo būvniecības 
etapu uzsāk tikai pēc tam, kad 
ir saņemti iepriekšējā testēša-
nas rezultāti (tas gan samazina 
būvniecības tempu). 

Ruta Kande

Precīzus izmantoto ma-
teriālu apjomus  “A.C.B.” teh-
niskais direktors Dzintars Po-
mers nemin, taču norāda, ka 
katru gadu to apjoms mainās. 
Visvairāk uzņēmums iegādā-
jas granītu – 100  000 t gadā. 
Arī “A.C.B.” ceļubūvē izman-
totie materiāli lielākoties ir 
vietējie, izņemot granītu – tas 
Latvijā nav pieejams, tāpēc nā-
kas importēt. Tas pats attiecas 
arī uz bitumenu. Gan vietējo, 
gan importēto materiālu pie-
gādes laiks un cena uzņēmu-
mu apmierina. Dažreiz vietē-
jie ražotāji nevar nodrošināt 
viendabīgu materiālu kvalitāti, 
kamēr ar importēto materiālu 
neesot bijušas problēmas. 

Dzintars Pomers norāda, 
ka pasūtītāju kvalitātes pra-
sības kopumā ir stingras un 
bieži vien nesamērīgi augstas, 
ja, piemēram, salīdzina ar si-
tuāciju citās valstīs. Turklāt 
Latvijā ne vienmēr ir pieeja-
mi tādi materiāli, kuri varētu 
atbilst augstajām prasībām. 
“Dažkārt šķiet, ka īpaši augstas 

“A.C.B.”: Ar importētā materiāla kvalitāti 
problēmu nav bijis

Dzintars Pomers

kvalitātes prasības iepirkumos 
ir modes kliedziens. ” 

Būvnieks atzīst, ka pasūtī-
tāja kvalitātes prasības “mums 
ir likums un mēs tās izpildām”.  
Tiesa, tā rezultātā bieži vien vei-
dojas situācija, ka kvalitatīvais 
materiāls nav atrodams objekta 
tuvumā, līdz ar ko pieaug cena 
jeb jārēķina klāt piegādes iz-
maksas. “Un ikviens ceļu būvē-
tājs, projektētājs zina, ka trans-
portēšanas izmaksas ir vienas 
no lielākajām projektā. Taču kā 
izpildītājs mēs respektējam pa-
sūtītāja prasības un tās ievēro-
jam”, saka Dzintars Pomers. 

Darba kvalitātes paškon-
trole ir viens no “A.C.B.” galve-
najiem “jājamzirdziņiem”; tai 
uzņēmums pievērš uzmanību, 
jau gatavojot piedāvājumu 
konkursam. “Attiecīgi – kad 
mēs piedalāmies jebkurā kon-
kursa, mēs īpaši izvērtējam 
kvalitātes prasības, un no tā ir 
atkarīgs mūsu piedāvājums.” 

Materiālu iegādei uzņē-
muma inženieris ļoti rūpīgi 
seko līdzi, lai materiāls, kuru 

izmantojam objektā, atbilst 
visiem standartiem. Strādājot 
objektā, uzņēmums pats veic 
laboratoriskus mērījumus ma-
teriāliem, arī pasūtītājs darbu 
uzrauga.

“Ja objekts ir veidots atbilstoši 
kvalitātes prasībām, tad nav šau-
bu, ka autoceļš “stāvēs” ne tikai 
garantijas laikā, bet arī līdz pro-
jektētāja noteiktajam kalpošanas 
mūžam. Kvalitāte ir mūsu prio-
ritāte, sākot no dokumentu saga-
tavošanas līdz objekta nodošanas 
dienai,” uzsver “A.C.B.” tehniskais 
direktors.  



7SATIKSMES DROŠĪBA

Tas, ka “Tehniskās ap-
skates nakts” pasākumu ir 
iecienījuši daudzi autovadī-
tāji, raksturo skaitļi – 5 gadu 
laikā ir pārbaudīti 6500 auto-
mobiļi. Cilvēki uzticas CSDD 
veiktajām auto pārbaudēm, 
turklāt tā ir laba iespēja bez 
maksas saņemt objektīvu vēr-
tējumu par sava auto tehnisko 
stāvokli.

Turpinot labo praksi, 
CSDD šogad organizē pasā-
kumu 5. augustā Cēsīs, 12. 
augustā Rēzeknē, 19. augustā 
Tukumā un 26. augustā Rīgā.

Arī šogad CSDD nodaļās 
– Cēsīs, Rēzeknē un Tukumā 
– auto diagnostiku varēs veikt 
tikai pēc iepriekšējā pieraksta, 
tādējādi cilvēkiem maksimāli 
radot komfortablus aptākļus 

pasākuma laikā. Iespēja pie-
rakstīties būs 10 dienas pirms 
“Tehniskās apskates nakts” 
pasākuma konkrētajā pilsētā, 
un to varēs izdarīt CSDD e-
pakalpojumos (e.csdd.lv) vai 
arī autovadītājam klātienē ie-
rodoties CSDD nodaļās. Rīgā, 
kā ierasts, iepriekšējā pierak-
stīšanās uz auto diagnostiku 
netiek plānota.

CSDD arī šogad aicinās 
šoferus pievērst uzmanību 
auto tehniskajam stāvoklim 
un tā nozīmei ceļu satiksmes 
drošībā ikdienā. Daudzi pasā-
kuma apmeklētāji ir atzinuši, 
ka bijuši pārliecināti par auto 
atbilstošo tehnisko stāvok-
li un tomēr tam konstatētas 
neatbilstības.

CSDD Transportlīdzekļu 

Šogad pirmajos 5 mēnešos 
ceļu satiksmes negadījumos ir 
cietuši 148 velosipēdisti, bet 
pērn šajā laika periodā cietušo 
skaits sasniedza 178, savukārt 
avārijās dzīvību zaudējuši 5 
velosipēdisti, liecina Ceļu sa-
tiksmes drošības direkcijas 
(CSDD) apkopotie dati.

Ņemot vērā, ka pēc statis-
tikas jūlijā un augustā velosi-
pēdistam pastāv vislielākais 

Augusts – CSDD 
pasākuma “Tehniskās 
apskates nakts” 
mēnesis

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) jau sesto 
gadu ar devīzi “Mēs par drošu auto!” organizēs pa-
sākumu “Tehniskās apskates nakts”. Šogad bezmak-
sas auto diagnostika tiks piedāvāta Cēsīs, Rēzeknē, 
Tukumā un Rīgā.

CSDD: Vasarā velosipēdisti 
ceļu satiksmes negadījumos 
cieš biežāk

Vasara rit pilnā sparā, un tas nozīmē, ka gan lie-
lāki, gan mazāki velosipēdisti atklājuši velo sezonu. 
Statistika rāda, ka visvairāk ceļu satiksmes negadī-
jumu, kuros iesaistīti velobraucēji, notiek tieši gada 
siltajos mēnešos. Pērn vasaras trijos mēnešos noti-
cis gandrīz tikpat daudz ceļu satiksmes negadījumu 
ar velosipēdistu dalību (47%), cik gada pārējos devi-
ņos mēnešos (53%).

risks iekļūt ceļu satiksmes 
negadījumā, CSDD sagata-
vojusi infografiku ar četriem 
vienkāršiem, bet svarīgiem 
ieteikumiem, kas velo ikdienu 
padarīs drošāku.

CSDD atgādina, ka ir sva-
rīgi, lai tiktu sagatavots gan 
velosipēdists, gan arī pats brau-
camais. Velosipēdistam ir jāat-
ceras, ka velo apliecību var iegūt 
no 10 gadu vecuma, nokārtojot 

ceļu satiksmes noteikumu un 
satiksmes drošības testu.  Savu-
kārt velosipēdu ieteicams piere-
ģistrēt CSDD reģistrā.

Pirms doties ar velo ielās ir 
svarīgi atsvaidzināt zināšanas 
par ceļu satiksmes noteiku-
miem. Īpaši jāatceras, ka velo-
sipēdists ir mazaisargātais ceļu 
satiksmes dalībnieks un pa-
kļauts lielākam riskam, tāpēc 
jābūt īpaši piesardzīgam. 

kontroles un sertifikācijas 
inspekcijas priekšnieks Jānis 
Liepiņš: “Diemžēl auto teh-
niskais stāvokļa ziņā Latvija 
vēl joprojām būtiski atpaliek 
no vidējā Eiropas līmeņa, par 
ko liecina “Tehniskās apska-
tes nakts” pasākuma rezultāti. 
Mēs vēlamies veicināt cilvēku 
izpratni par drošu auto dažādos 
veidos, t.sk. arī šādā brīvā, ne-
piespiestā un pozitīvā gaisotnē, 
kāda valda “Tehniskās apskates 
nakts” pasākumos. Vēlamies 
šoferus rosināt aizdomāties un 
mainīt attieksmi, jo ir svarīgi 
par auto rūpēties ne tikai pirms 
ikgadējās tehniskās apskates, 
bet arī ikdienā. Novēlu, lai pa-
sākuma devīze “Mēs par drošu 
auto!” kļūtu arī par ikviena au-
tovadītāja devīzi.” 
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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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