LU profesors Ivars Austers: Ja
katra autobraucēja risks iekļūt
ceļu satiksmes negadījumā ir
80%, tad nedaudz lēnāks ātrums šo varbūtību samazinās
par 10%. Un tas nav maz.

Jūlijs 2017

[---> 4. lapaspuse ]

Uldis Augulis: Ja tiks
pacelta “akcīze”, tad
šī nauda būtu jāizlieto tikai un vienīgi
autoceļiem.

[---> 6. lapaspuse ]

Vairāk mašīnu –
vairāk negadījumu
Ko darīt, lai uz autoceļiem būtu drošāk?
Vasarā uz autoceļiem ir vairāk mašīnu, biežāk braucam, arī ātrums ir lielāks.
Kā mainās drošības situācija uz valsts ceļiem?

Valsts policija: Situācija ar drošību uz
valsts ceļiem stabilizējas, ir vērojama
pozitīva tendence: pēdējo trīs mēnešu laikā kopējais CSNg skaits ir ar mīnus zīmi. Samazinājies arī cietušo un
bojāgājušo skaits, kas liecina – mēs
kļūstam disciplinētāki.
[---> 3. lapaspuse ]

Autoeksperts Atis Jansons:
Iespējamiem ātruma ierobežojumiem dzinējos pretojas
miljardus vērtā autoindustrija. 15-20% autovadītāju
ātrums ir milzu kaifa avots.

CSDD aptauja: 90% Latvijas iedzīvotāju
nosoda braukšanu dzērumā; 73% neļauj savējiem braukt reibumā.

[---> 3. lapaspuse ]

[---> 5. lapaspuse ]
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Īsumā
Pabeigts bedru masveida remonts uz valsts
galvenajiem un svarīgākajiem reģionālajiem
asfaltētajiem ceļiem
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pabeidzis bedru masveida
remontu uz tiem autoceļiem, ku
riem ir noteikta augstākā – A un
B uzturēšanas klase. Līdz 12. jū
nijam bedres saremontētas 187,7
tūkstošu kvadrātmetru platībā. Uz
A klases ceļiem ar melno segumu
bedres aizpildītas nepilnu 100
tūkst. m2 apjomā, bet uz B klases
– aptuveni 47 tūkst. m2 apjomā.
Salīdzinot ar aizvadīto gadu, uz
valsts galvenajiem un svarīgā
kajiem ceļiem bedru apjoms ir
samazinājies, kas skaidrojams ar
būvniecības un rekonstrukcijas
darbiem, kas uz A klases ceļiem
notiek intensīvāk.
Uz C un D uzturēšanas kla
ses autoceļiem bedru masveida
remonts jāpabeidz līdz 1. jūlijam.
Bedres, kuras rodas no jauna, tiek
remontētas visa gada garumā.
Bedru remonts turpinās A un B
klases posmos, kas ir avārijās stā
voklī un kur darbu realizācijas ter
miņš nav normēts.
Bedru remontam visplašāk
izmanto šķembas un bitumena
emulsija tehnoloģiju. Šī ir pie
mērota metode autoceļu segu
miem ar augstu bojājumu pakāpi.

Skaitļi un fakti

Savukārt karstā asfaltbetona teh
noloģiju galvenokārt izmanto, lai
remontētu bedres uz relatīvi jau
niem asfalta segumiem.
Valsts autoceļi ir sadalīti da
žādās uzturēšanas klasēs (A – aug
stākā uzturēšanas klase, B, C, D –
zemākā uzturēšanas klase) un tiek
uzturēti prioritārā secībā. Uztu
rēšanas klases ir noteiktas, ņemot
vērā autoceļu klasifikāciju – valsts
galvenie, reģionālie, vietējie auto
ceļi, kā arī transportlīdzekļu satik
smes intensitāti.
Remontdarbu vietās tiek
noteikti īslaicīgi satiksmes ie
robežojumi. Lokāli tiek sašau
rināta brauktuve un ierobežots
braukšanas ātrums. Aicinām
autovadītājus ievērot ātruma ie
robežojumus un distanci starp
transportlīdzekļiem.

Noslēgts līgums par
12 jaunu pārvietojamo
fotoradaru iegādi
Valsts policija (VP) pēc pusotra
gada ilgiem pūliņiem ir izdevies no
slēgt līgumu par 12 jaunu pārvietoja
mo fotoradaru iegādi, kurus konkursa
uzvarētājs uzņēmums “Reck” apņē
mies piegādāt 60 dienu laikā. Līguma
summa ir 793,6 tūkstoši eiro.
VP patlaban izmanto divus no
2008. gadā iegādātajiem pārvieto
jamajiem fotoradariem. Savukārt
stacionāro fotoradaru skaits visā
Latvijā ir sasniedzis 40, šogad būs
vēl 20, bet nākamgad – vēl 40.

Vasarā braukšanu traucē
saule, lietus un migla

Jānis Vanks, autosportists,
“DBS Autoskola” direktors
Vasarā dienas kļūst gai
šākas un pārvietoties ar auto
kļūst arvien vieglāk. Bedres
ir aizlāpītas un liekas ‒ ne
kas nevar ierobežot izbaudīt
braukšanas prieku. Taču viss
nav nemaz tik bezrūpīgi: vasa
rā kā jau vasarā – te saule ie
spīd acīs, te ik pa brīdim uzlīst
lietus. Būtiskākie faktori, kas
traucē braukt ar automašīnu
vasaras sezonā, ir saule, lietus
un migla.
Saule. Visvairāk tā trau
cē apmēram stundu pēc

uzlēkšanas un dažas stundas
pirms rietēšanas - brīdī, kad
atrodas netālu no horizonta
un spīd autovadītājiem tieši
acīs. Taču visas dienas garumā
saule ik pa brīdim atspīd no
visām pusēm. Šādos gadīju
mos palīdz tikai saulesbrilles,
un autovadītājām vispiemē
rotākās ir ar polarizētajām
lēcām. Tās novērš apžilbšanu
no visām gaismu atstarojošām
virsmām, t.sk. ūdens, smil
tīm, asfalta, nodrošina augsta
kontrasta redzamību. Autova
dītāju vairāk nežilbina tikko
notīrītais panelis, citu automa
šīnu priekšējie un aizmugurē
jie stikli.
Lietus. Viens no autovadī
tāja pamatuzdevumiem lietus
laikā ir vienmērīga, plūdena
vadības sviru lietošana. Strau
ja gāzes vai bremžu lietošana,
strauja stūrēšana var novest
pie saķeres zuduma, kas lietus
laikā ļoti grūti atjaunojas.
Protams, tā nav vienīgā
problēma, ko lietus var sagādāt
autovadītājiem. Tas ierobežo
arī redzamību caur automa
šīnas stikliem uz spoguļiem.
Lietus laikā logi ir pastiprināti

Melnie punkti 2014.–2016. gadu periodā

jāapsilda, novēršot logu svīša
nu. Ja automašīnā ir iespēja
ma spoguļu apsilde, tad lietus
laikā tā noteikti jāizmanto, lai
uzlabotu redzamību mašīnas
aizmugurē.
Autovadītājiem jāatceras,
ka ātrums jāsamazina tieši
proporcionāli lietus intensitā
tei un ūdens daudzumam uz
ceļa. Rūpīgi jāseko līdz, lai ap
grūtinātā redzamība netraucē
tu vadīt automašīnu. Reizēm
labākais risinājums ir apstāties
un nogaidīt līdz lietus gāzes
beigām. Ieslēdzot avārijas gais
mas, nostājieties pēc iespējas
tālāk no nomales vai speciālā
stāvlaukumā. Ja tomēr tur
piniet braukt, rēķinieties, ka
jebkurš ūdens daudzums ir
starpslānis starp riepu un ceļa
segumu, un tas samazina saķe
ri. Līdz ar to ir jāpalielina dis
tance līdz priekšā braucošajai
automašīnai. Lielāka distance
dod vēl dažas sekundes laika
reaģēt uz kādu nestandarta
situāciju ‒ apbraukt peļķi, pie
bremzēt, izvairīties no šķēršļa.
Smago mašīnu iebrauktās
rises lietus laikā pildās ar ūde
ni un ir grūti noteikt peļķes

i

dziļumu, tādēļ pēc iespējas jā
mēģina atrast citu braukšanas
trajektoriju. Īpaši piesardzī
giem jābūt apdzenot vai mai
not braukšanas joslu, jo rodas
akvaplanēšanas risks.
Arī lietus laikā lieliski no
derēs polarizētās saulesbril
les. Peļķes īsi pēc lietusgāzēm
kļūst kontrastainas, tas būtiski
traucē uztvert uz ceļa notieko
šo, savukārt polarizētās brilles
atspulgu absorbē.
Migla. Tas ir ļoti mānīgs
faktors, jo pat īsā ceļa posmā
miglas biezums var būtiski
mainīties. Izvēloties ātrumu,
mēģiniet parēķināt redzamību
un to, cik metrus ar izvēlēto
ātrumu nobraucat 1 sekundē
(aptuvenā formula: braukša
nas ātrums dalīts ar 10 reiz 3).
Jārēķinās, ka vidējais reakcijas
laiks ir apmēram 1 sekunde,
kā arī, analizējot ceļa segu
mu, jārēķina bremzēšanas ceļa
garums.
Esiet saprātīgi! Vērtējiet
katru situāciju atsevišķi. Dro
šība nepieļauj kompromisus
un iepriekšējie „bezproblēmu”
braucieni negarantē drošību
nākotnē!

Par melno punktu tiek uzskatīta vieta, kur viena
kilometra garumā trīs gadu laikā ir notikuši vismaz
astoņi satiksmes negadījumi vai ir gājuši bojā vismaz
trīs cilvēki. Savukārt krustojums par melno punktu ir
uzskatāms, ja negadījumi ir notikuši 150 m rādiusā uz
katru pusi.
Ar melno punktu karti ikviens var iepazīties VAS Latvijas Valsts ceļi mājas lapā sadaļā Informācija un dati.
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Melno punktu
skaits mainās līdz ar
satiksmes intensitāti
Jūnija vidū VAS “Latvijas Valsts ceļi” sapulcināja
par drošību atbildīgo un iesaistīto dienestu un
organizāciju vadību, lai iepazīstinātu ar jauno melno
punktu karti.

Mainoties satiksmes intensitātei, mainās arī melno
punktu skaits – periodā no
2014. līdz 2016. gadam to
skaits sasniedzis 99. Prezentējot jauno karti, par to informēja LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors
Māris Zaļaiskalns.
Lielākā satiksmes intensitāte - Pierīgā
Pēdējo trīs gadu periodā
par melnajiem punktiem uz
valsts ceļiem ir atzītas 99 vie
tas. Visvairāk to ir ap Rīgu,
kur arī vērojama vislielākā sa
tiksmes intensitāte. Satiksmes
intensitāte ir galvenais, bet ne
vienīgais faktors, kas ietekmē
melnā punkta izveidošanos.
Ja salīdzina ar iepriekšējo trīs
gadu periodu, tad melno pun
ktu skaits ir pieaudzis uz Vi
dzemes šosejas (A2), kas, pēc
LVC speciālistu vērtējuma,
ir saistīts ar rekonstrukcijas
darbiem, kuru radītās satik
smes organizācijas izmaiņu
dēļ pieauga negadījumu skaits.
Otrs ceļš, kurā melno punktu
skaits būtiski palielinājies, ir
autoceļš Rīga – Bauska (A7)
Ķekavas virzienā. Tas varētu
būt skaidrojams ar to, ka visi
galvenie ceļi, kas ienāk Rīgā, ir
ar dalītām brauktuvēm un di
vām braukšanas joslām katrā
virzienā. Turpretī no Rīgas uz
Ķekavu ved parasts divu joslu

ceļš ar vienu no vislielākajām
satiksmes intensitātēm valstī.
Uz šī ceļa ir daudz nobrauk
tuvju, apdzīvotu vietu, kas
negadījumu risku ievērojami
palielina. Situāciju tur uzlabos
plānotais Ķekavas apvedceļš,
līdz ar to šo ceļu varēs dekla
sificēt uz zemākas nozīmes
ceļu un samazināt maksimālo
braukšanas ātrumu.
Ko darīt?
Visus melnos punktus
izvērtēs eksperti, lemjot par
nepieciešamajām satiksmes
organizācijas izmaiņām. Rei
zēm, lai drošību attiecīgajā
posmā vai krustojumā uzla
botu, pietiek uzlikt ceļazīmes
(samazināt ātrumu vai aiz
liegt apdzīšanu), bet atseviš
ķos gadījumos risinājumi ir
komplicētāki. Labs piemērs ir
Baltezera kokaudzētava, kas
iepriekšējo trīs gadu periodu
kartē bija melnais punkts Nr.1.
LVC attiecīgajā posmā aiz
liedza kreiso pagriezienu un
uzlika apgaismojumu. Jaunajā
kartē šī melnā punkta vairāk
nav.
Situāciju var risināt arī ar
ātrumu kontroles ieviešanu
jeb fotoradariem. Uzstādot
fotoradaru, statistika rāda
būtiskus satiksmes drošības
uzlabojumus.
Sarežģītākais risinājums
ir ceļu posma rekonstrukcija.
Piemēram, iepriekšējā kartē
pirmajā trijniekā bija krusto
jums autoceļam Rīga – Vents
pils (A10) ar Tukuma – Jelga
vas ceļu (P98), taču patlaban
šajā krustojumā rekonstruk
cija tuvojas noslēgumam – ir
izbūvēts rotācijas aplis.
Cilvēciskais faktors
Saliekot uz vienas kartes
iepriekšējos melnos punktus
un jaunos, redzam, ka starpība
ir 41 punkts, kura jaunajā kar
tē vairāk nav. Tas nenozīmē,
ka visos šajos punktos LVC

veicis darbus, bet viena daļa
šo negadījumu ir gadījumi,
sagadīšanās, kurā nostrādājis
cilvēciskais faktors. Līdz ar to
trīs apskatāmajos gados ir bi
juši negadījumi, kuru iemesls
nav objektīvas satiksmes orga
nizācijas problēmas.
LVC speciālisti īpaši izpē
tīs tos 12 melnos punktus, kas
atkārtojas arī jaunajā kartē –
tie ir bīstami jau sešus gadus
pēc kārtas.
Pēc negadījumu skaita 36.
vietā ir Ventspils šosejas (A10)
pieslēgums Rīgas apvedceļam
(A5). Krustojumā ir pareizi
izbūvēts pieslēgums (pilna tā
saucamā āboliņa lapa), tomēr
tur pēdējos gados notikuši 22
negadījumi (bez cietušajiem),
tāpēc arī šis ir LVC speciālistu
izpētes vērts objekts. Kopumā
no 99 melnajiem punktiem 11
jeb 10% ir valsts galveno ceļu
lielie krustojumi. Šie krusto
jumi ir pilnībā aprīkoti, iz
braucami ar salīdzinoši nelielu
ātrumu, un nekādu uzlaboju
mu iespēju faktiski nav. Tādēļ
arī šajās vietās LVC speciālisti
plāno padziļināti izpētīt nega
dījumu iemeslus.
Automašīnu skaits un ātrums pieaug
Vēl viens no melno pun
ktu pieauguma iemesliem
ir satik
smē iesaistīto trans
portlīdzekļu skaita un vidējā
ātruma palielināšanās. 2014.2016. gadu periodā, salīdzinot
ar 2011.-2013. gada periodu,
par 23 cilvēkiem pieaudzis
bojāgājušo skaits, savukārt
negadījumu kopējais skaits un
tajos ievainoto skaits pieaudzis
attiecīgi par 1000 katrs. 2011.2013. gada periods arī sakri
ta ar laiku, kad tika ieviesti
pirmie fotoradari, tolaik bija
daudz pārvietojamo radaru,
un cilvēki brauca lēnāk. Kad
radari pazuda, ātrums atkal
pieauga.

Braukt par 10 km/h
ātrāk var būt bīstami

VAS “Ceļu satiksmes
drošības direkcijas”(CSDD)
valdes priekšsēdētājs Andris
Lukstiņš.
Pēdējos gados bojāgājušo
skaits uz ceļiem ir samazinā
jies par 60%, un tāds progress

Valsts policijas Galvenās
kārtības policijas pārvaldes
Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds
Krapsis:
Jo lielāks ātrums, jo nega
dījuma sekas var būt traģiskā
kas ‒ tas ir neapgāžams fakts.

Un netrafaretās automašīnas
ir labs līdzeklis šo autovadī
tāju saukšanai pie atbildības.
Salīdzinājumā ar 2015. gadu,
mēs trīsreiz vairāk esam aiz
turējuši tieši šādus pārkāpē
jus. Salīdzinot ar 2016. gadu,
šogad ir par 20 protokoliem
vairāk. Tas apliecina – netrafa
retās automašīnas ir efektīvas,
kustība ir palikusi lēnāka, jo
pārgalvīgo autovadītāju paliek
mazāk. Arī pārvietojamo foto
radaru process nu jau ir finiša
taisnē, un gada beigās mēs visi
varēsim priecāties par to, ka
situācija ir krietni labāka nekā
iepriekšējā gadā.

Latvijā šādu posmu faktiski
nav, izņemot tos dažus, kuros
tad šis ātrums 100 km/h arī
tiek atļauts.
Jāatceras: pat par 10 km/h
lielāks ātrums krasi palielina
varbūtību, ka ceļu satiksmes
negadījumu sekas var būt
letālas.
Būtiska ir arī proporcija
starp iedzīvotāju un automašīnu
skaitu. Iedzīvotāju skaits nemi
tīgi sarūk, turpretī automašīnu
skaits palielinās. To objektīvi
pierāda izieto tehnisko apskašu
skaits, kurš nekrītas.

Autoražošanas
industrijai ierobežot
ātrumu nav izdevīgi
Autoeksperts Atis Jansons uzskata, ka galvenās problēmas,
kāpēc satiksmes drošība neuzlabojas, ir saistīta ar autoražotāju
nevēlēšanos ierobežot transportlīdzekļu ātrumu, kas tehnoloģiski
jau sen ir iespējams. Otra problēma ir multimediju sistēmu lietošana automašīnās.
Kāpēc automašīnu dzinēji
netiek aprīkoti ar iekārtām,
kas fiziski neļautu palielināt
ātrumu? “Tāpēc, ka tam pretī
darbojas milzīga peļņas kāra
miljardus vērta industrija, un
autobūvētājiem nav intere
santi taisīt jaunu automobili,
kurš pilsētā neies ātrāk par 50
km/h. Cilvēki nepirks jaunu
automobili, bet lietos vecos, ar
kuriem iespējams gāzt.”
Atis Jansons uzsver, ka
auto industrija pēdējos 20 ga
dos Eiropā pirkto jauno reģis
trēto automobiļu jaudu ir pa
lielinājusi par 30 zirgspēkiem.
“Pilns internets ir ar jauno
žurnālistu rakstiem, kuri saka

– šis gan neiet, viņam tikai 170
zirgi.” Cilvēki ar milzu jaudu
tiek “baroti” ar rīkiem, kas ir
ļoti dinamiski, taču ar tiem tā,
kā vajadzētu, faktiski var tikt
galā tikai 5% cilvēces. Pārējie
lieko jaudu neizmanto, bet ir
15-20% autovadītāju, kuriem
ātrums ir milzu kaifa avots.
Otra būtiska problēma,
pēc Ata Jansona teiktā, ir pē
dējos gados auto industrijā ie
nākušās multimediju sistēmas.
“Par bedrēm runājot – cik no
apdrošinātāju pieminētajiem
1000 bedrēs iebraukušajiem,
braucot muldējuši pa telefo
nu? Arī pašā automobilī ne
reti ir 12 collu ekrāns, kurā

var sabakstīt velnsviņuzin ko.”
Nākotnes automobilis? „Man
nupat laimējās pabraukt ar
BMW i30 elektromobili. No 0
līdz 100 km/h bija vajadzīgas
6,3 sekundes. Tās ir raķetes,
ar kurām mēs it kā brauksim
nākotnē.”
Atis Jansons ir pārlieci
nāts, ka nav iespējams atrast
tādu mediju vai tribīni, no
kuras varētu sasniegt tos auto
vadītājus, kas “dīdās starp jos
lām”. Viņš atzinīgi vērtē Waze,
kurā iezīmētās ceļu policijas
ekipāžas dod lielu efektu. “Po
licijas parādīšanās vienā, otrā,
trešā vietā var “piedēstīt” ceļu
pilnu ar “zilajām cepurēm”, kas
dod lielisku efektu – vidējais
ātrums uzreiz ir nevis 115, bet
95 km/h”.
“Kaut kādus ceļus meklēt
varam, bet tas būs ārkārtīgi
grūti. Ja tu visur esi pēdējais:
darbā tevi čakarē priekšnieks,
mājās sieva kāpj uz galvas, tad
uz ceļa neizbēgami gribas būt
citiem priekšā,” rezumēja Atis
Jansons.

Pilsētās visvairāk
CSNg notiek
lielveikalu stāvvietās

Paliekam
disciplinētāki
Patlaban situācija stabilizējas,
ir vērojama pozitīva tendence:
šogad aprīlī, maijā un jūnijā
kopējais ceļu satiksmes nega
dījumu skaits ir ar mīnus zīmi.
Samazinājies arī cietušo un
bojāgājušo skaits, kas liecina
- mēs paliekam disciplinētāki.
Dažādi tehniskie līdzekļi un
veidi, kā mēs mēģinām uzla
bot satiksmes drošību (foto
radari, netrafaretās automašī
nas), dod rezultātu.
Satiksmes drošību bū
tiski apdraud lielie ātrumi,
kuru sekas ir tiesību atņem
šana – tas ir ātrums, kas par
50 km/h pārsniedz atļauto.

nav nevienai citai valstij. Taču
mēs arī esam vienīgā valsts,
kurā bojājušo gājēju skaits vei
do vairāk par 30% no kopējā
bojāgājušo skaita. Vidēji Eiro
pā šis skaitlis ir 14%, Skandi
nāvijā − apmēram 12%.
Lai būtu iespējams kādā
ceļa posmā vasaras sezonā pa
lielināt atļauto braukšanas āt
rumu līdz 100 km/h, ir jāņem
vērā daudz faktoru – uz šī ceļa
nevar pārvietoties gājēji, nevar
būt daudz mazo ceļu pieslēgu
mu, pa šo ceļu nevar braukt
traktori, pašgājēju mašīnas.

Latvijas transportlīdzekļu
apdrošinātāju biroja valdes
loceklis Juris Stengrevics ir
pārliecināts, ka bedrains ceļš
novērš autovadītāja uzmanību no satiksmes: apbraucot
bedres vai straujāk bremzējot
rodas nepatikšanas, sliktākā
gadījumā − ceļu satiksmes negadījums (CSNg).
Bedres apdrošinātājiem
gadā izmaksā pusmiljonu
Ņemot vērā bedru izpla
tību pilsētās, ceļa segums ir

iekļauts visos apdrošināšanas
līgumos. Vairāk izmaksu ap
drošinātājiem ir pēc spēcīgā
kām lietavām, melnā ledus
gadījumos, pēc atkušņa vai ie
braucot atvērtās lūkās. Tipiskie
bojājumi skar ritošo daļu: tiek
pārsistas riepas, bojāti diski un
dažādi slēpti defekti. Vidējā iz
maksas šādos gadījumos ir 300400 eiro, un kopumā gada laikā
apdrošinātāji saņem 1000 pie
teikumu, kas veido 1-2% KAS
KO izmaksu. Kopējais negadī
jumu skaits varētu būt lielāks,
jo daļa līdz apdrošinātājiem
nemaz nenonāk: nav KASKO
vai arī pašrisks šādus bojājumus
nesedz. Tomēr apdrošinātāji

uzsver − situācija uz valsts ce
ļiem uzlabojas.
Veido savu CSNg karti
Obligātās
civiltiesiskās
transportlīdzekļu apdrošinā
šanas (OCTA) gadījumā uz
skaites par bedrēm vai citiem
iemesliem uz ceļa apdrošinā
tājiem nav.
CSNg kartē fiksēti visi pie
apdrošinātājiem pieteiktie ga
dījumi (ieskaitot saskaņotos
paziņojumus un iegūtos datus
no ceļu policijas): vieta, laiks,
izmaksu lielums. Kopumā se
cināts, ka visvairāk negadīju
mu notiek vietās, kur ir liela
satiksmes intensitāte, īpaši
lielveikalu stāvvietās.
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Ja šķiet, ka kāds
vēro, braucam lēnāk
LVC sadarbībā ar Latvijas Universitātes profesoru
Ivaru Austeru un pētnieci Inesi Muzikanti veica divus
pētījumus – viena pētījuma ietvaros tika analizēti
LVC dati par braukšanas ātrumu, satiksmes intensitāti un laika apstākļiem un mijiedarbību starp šiem
apstākļiem, bet otrā – tika veikts eksperiments: šā
gada pavasarī uz diviem valsts galvenajiem autoceļiem – uz Liepājas un uz Ventspils šosejas – tika
novietotas ceļazīmes, kurās bija attēlotas acis, kas
it kā vēro garāmbraucošos. Šīs zīmēs tika uzstādītas
pamīšus ar zīmēm, kurās bija attēloti ziedi, vienu
nedēļu eksponējot zīmes ar acīm, otru nedēļu - ar
ziediem.
Cilvēciskais faktors
Nereti, runājot par ceļu
satiksmes negadījumu iemes
liem, tiek vainots ceļu segums,
taču patiesībā 90% gadījumu
pie vainas ir cilvēciskais fak
tors. Ja mēs pajautātu cilvē
kiem – kāds būtu normālais
braukšanas ātrums, tad atbilde
būtu: vismaz 100 km/h; ja labi
apstākļi, tad 110, bet “es māku
arī uz 120 braukt”. Psihologs
to skaidro ‒ mūsos iekšā ir
“vairāki cilvēki”. Viens ir vēsi
domājošais, saprātīgais, kurš
zina, kā ir pareizi, un varbūt
pat spēj situāciju puslīdz ob
jektīvi novērtēt. Bet, nonākot
uz ceļa, iedarbojas dažādi
papildu faktori, par kuriem
iepriekš nav domāts, kuri nav
prognozēti. Un tas, pēc Ivara
Austera sacītā, bieži vien no
ved zināmā emocionālā stā
voklī ‒ pamatā tās ir dusmas
un sacensības gars, un autova
dītājs sāk braukt par ātru.

Ceļu satiksmes negadījumos patiesībā
90% gadījumu pie
vainas ir cilvēciskais
faktors.
Homeostāzes teorija
Viens no galvenajiem jau
tājumiem ir par riska uztveri
‒ kā cilvēki domā par to, kas
ir vai nav riskants. Drīkst vai
nedrīkst darīt to, ko cilvēks
grib darīt; vai tas novedīs pie
vēlamā mērķa. Cilvēks saprot
‒ braucot ar auto un vēloties
kādā vietā nonākt pietiekami
ātri – pie šī mērķa var arī ne
nonākt. Psiholoģijā lieto ris
ka homeostāzes teoriju – tas
ir subjektīvs riska vērtējums,
kas dažādiem cilvēkiem var
atšķirties. Cilvēks jūt, analizē
un saprot – lielāku risku vai
rāk nevar atļauties. Situācijas
mainās, bet cilvēki nevar tām
tik ātri pielāgoties. Šīs teo
rijas metafora ir termostats.
Cilvēks domā, ka arī stresa
līmenis ir tāds smalks ins
truments, kas uztur vēlamo
temperatūru – situācijas
mainās, piemēram, parādās
intensīvāka satiksme, no
krišņi, mainās ceļa segums,
un cilvēks turpina kādu laiku
braukt ar iepriekšējo ātrumu.

Cilvēkam piemīt tendence
nenovērtēt situāciju. Ja auto
vadītājs kādu laiku brauc ār
pus apdzīvotām vietām uz 90
km/h, bet, iebraucot apdzīvotā
vietā, kur maksimālais atļau
tais ātrums ir 50 km/h, šķiet,
ka tas ir par lēnu.

Cilvēkam piemīt
tendence nenovērtēt situāciju. Ja
autovadītājs kādu
laiku brauc ārpus
apdzīvotām vietām
uz 90 km/h, tad,
iebraucot apdzīvotā
vietā, kur maksimālais atļautais ātrums
ir 50 km/h, šķiet –
tas ir par lēnu.
Sacensības gars
Pētījuma pirmajā daļā tika
analizēti LVC veiktie mērī
jumi, izvēloties trīs galvenos
mainīgos: ātrumu, laika aps
tākļus un satiksmes intensitāti.
Tika izmantoti dati no četriem
novērojumu punktiem*: Āda
žos, uz Ventspils šosejas pie
Pūres un uz Liepājas šosejas
aiz Saldus un uz Daugavpils
šosejas pie Kaibalas. 1800
novērojumos tiks secināts,
pirmkārt − nokrišņu gadīju
mā autovadītāji brauc lēnāk.
Tas intuitīvi ir saprotams, jo
cilvēki nav tik vieglprātīgi,
lai neņemtu vērā nokrišņus.
Nākamais secinājums – jo in
tensīvāka satiksme, jo lēnāks
vidējais ātrums, tāpēc ka āt
rākai braukšanai traucē fiziski
ierobežojumi. Bez objektīvas
satiksmes intensitātes ir arī
autovadītāju apzināta izvēle
un zināma daļa nejaušības ie
spējas, kuru mēs varam mēģi
nāt saprast, izskaidrot.
Sadalot automašīnu dau
dzumu divās daļās pēc satik
smes intensitātes, tika secināts,
ka lielākā auto skaita gadījumā
vidējais ātrums 44% no visām
dienām bija virs 90 km/h, tur
pretī mazas intensitātes vietās
82% no visām dienām vidējais
ātrums bija virs 90 km/h.
Paanalizējot no psiho
loģijas viedokļa ‒ situācijā,

kad, sēžot pie stūres, kāds
pabrauc garām, tas tiek uz
tverts kā zaudējums. Tas ir
pierādīts – šķietami sliktāks
stāvoklis attiecībā pret citiem
tiek uztverts kā zaudējums.
Piemēram, braucot sastrē
gumā – brīžiem viena josla
brauc ātrāk, brīžiem – otra,
cilvēkam šķiet, ka tieši viņa
josla nekustas. Cilvēki lielāku
uzmanību pievērš situācijām,
kurās zaudē. Un tad sākas da
žādi bīstami manevri. Līdz ar
to arī vietām un dienām, kurās
ir mazāka satiksmes intensitā
te, ir jāpievērš liela uzmanība.
Melnie punkti, pēc pētnieku
domām, ir saistīti ar absolū
to risku – jo lielāka satiksmes
intensitāte, jo lielākas iespējas
nokļūt avārijā. Cilvēks vērtē
attiecīgo situāciju un pieņem
apzinātu lēmumu – braukt āt
rāk, tāpēc ka citi dara līdzīgi.
Sākoties labākiem laika
apstākļiem, cilvēki brauc vai
rāk un satiksme kļūst inten
sīvāka. Mazāka auto skaita
gadījumā pie zemas satiksmes
intensitātes, pieaugot vidējai
gaisa temperatūrai, sacensību
gars pieaugs.
Tevi vēro!
Sacensības garu cilvē
kā nav iespējams iznīdēt.
Turklāt cilvēki ilgu laiku ir
pārvietojušies ar salīdzinoši
zemu ātrumu, bet nu ir pie
ejamas automašīnas, kas kus
tas ātri. Līdz ar to pētnieki
uzskatīja, ka vidē jārada kas
tāds, kas var atstāt psiholo
ģisku iespaidu.

Postkomunisma
zemēs joprojām
augsta ir varas
vērtība – vajadzība
dominēt pār citiem,
ietekmēt citus.
Divās vietās pie Liepājas
un Ventspils šosejas tika uz
stādītas zīmes. Vienā no tām
bija attēlotas acis un otrā - lai
tas būtu īsts eksperiments, un
nevarētu teikt, ka iespaidu uz
uzvedību atstāj jebkura zīme
- trīs tulpju attēli. Mēneša ga
rumā šīs zīmes pa nedēļai tika
mainītas vietām. Ideja bija
radīt priekšstatu vai ilūziju,

ka kāds vēro. Šādās situācijās
cilvēku uzvedība nereti kļūst
labāka. Eksperimenta rezultāti
to apliecina.
Starpība it kā nav pārāk
liela – tikai 2,2 km/h, taču tā
ir statistiski nozīmīga. Sama
zināts ātrums par 2,2 km/h,
pēc šābrīža vērtējumiem,
nozīmē negadījumu skaita
samazināšanos par 5-10%.
Ja cilvēks regulāri brauc ar
automašīnu, tad risks iekļūt
satiksmes negadījumā ir lie
lāks par 80%. Ja kāds daudz
maz regulāri brauc, tad tas
faktiski ir brīnums, ja tam
nav bijusi neviena avārija. Var
secināt ‒ ja katra autobraucēja
risks ir 80%, tad nedaudz lē
nāks ātrums risku iekļūt ceļu
satiksmes negadījumā samazi
nās par 10%. Un tas nav maz.
Acis simbolizē zināmu
sociālo aspektu. Tāpat kā
zagšanu var labi ierobežot
ar nosacītām acīm - novēro
šanas ierīcēm. Tomēr būtu
labi, ja cilvēki nezagtu arī bez
videokamerām. Izvēloties lī
dzekļus, kā cilvēkam radīt šo
novērošanas ilūziju, būtisks
ir arī ekonomiskais aspekts:
acu attēli ir daudz lētāki par
fotoradariem. Pētnieki uzska
ta - ja cilvēkam šķiet, ka viņu

var vērot, tad labāku uzvedību
uz ceļa var panākt cilvēku sav
starpējā sadarbībā – domājot,
kā uz šo situāciju raugās citi.
Ivars Austers ir pārliecināts,
cilvēki, arī zinot par šo ekspe
rimentu, ieraugot acis, ātrumu
samazinās.
LU pētnieks arī uzskata,
ka citās ES valstīs satiksmes
drošība ir augstāka, jo tur
autovadītāji vairāk cits citu

pieskata - ja kāds draugs vai
paziņa redzēs pārkāpumu, tā
nebūs laba sajūta. Postkomu
nisma zemēs joprojām augsta
ir varas vērtība – vajadzība
dominēt pār citiem, ietekmēt
citus. Turklāt automašīnai ša
jās valstīs ir statusa dimensija,
un tā ir ļoti nozīmīga. Lai kāds
pa īstam izbaudītu statusa lie
tu, uz ceļa ir jāparāda, kurš šeit
ir galvenais.

A 9 četras nedēļas

2,2 km/h lēnāk saskaņā ar Eiropas Komisijas vērtējumu nozīmē
satiksmes negadījumu skaita samazināšanos par 5 - 10%

2,2 km/h lēnāk saskaņā ar Eiropas Komisijas vērtējumu nozīmē satiksm
negadījumu
skaita samazināšanos
parlaika
5 –apstākļus.
10 %. Tas nepieciešams, lai
*LVC visā Latvijā ir izvietotas
52 meteoroloģiskās
stacijas, kas mēra

ziemā, ņemot vērā apstākļus, pieņemtu lēmumu par ceļu uzturēšanu. Šīs stacijas mēra gaisa un ceļa seguma
temperatūru, nosaka vēja ātrumu, informē par nokrišņu veidu un intensitāti, kā arī redzamību. Meteoroloģiskās
stacijas ir aprīkotas ar videokamerām, lai varētu novērot ceļa stāvokli. Tāpat LVC rīcībā ir 33 stacijas, kas veic
satiksmes uzskaiti un mēra automašīnu vidējo ātrumu.

SATIKSMES DROŠĪBA

90% iedzīvotāju nosoda
braukšanu dzērumā*
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) veiktajā
pētījumā “Sabiedrības attieksme pret auto vadīšanu
reibumā” noskaidrots, ka kopumā Latvijā valda noraidoša attieksme pret braukšanu dzērumā – 90%
aptaujāto to uzskata par nosodāmu rīcību.
Viņi pie stūres nesēstos
arī tādos gadījumos, ja būtu
noteikti jānokļūst mājās vai
jādodas palīdzēt kādam tuvi
niekam. Tomēr katrs desmitais
respondents atzina savu vienal
dzīgo attieksmi pret tiem līdz
cilvēkiem, kuri izlēmuši vadīt
transportlīdzekli reibumā.
Biežāk braukšanu dzērumā
par nepieļaujamu uzskata sie
vietes un vecāka gadagājuma
cilvēki, turklāt izteikti atbildī
gāki ir vidzemnieki. Savukārt
retāk braukšanu reibumā no
soda gados jaunāki vīrieši, kuri
nāk no Zemgales un Latgales.
Šā gada maijā, aptaujājot
vairāk nekā 1000 Latvijas ie
dzīvotāju, tika noskaidrots, ka
18% no autovadītājiem atzīst,
ka paši ir vismaz reizi vadījuši
automašīnu ar vairāk nekā ofi
ciāli atļautajām 0,5 promilēm,
bet lielākā daļa no braucējiem
(80%) apliecina, ka ir bijuši ap
zinīgi un nav sēdušies pie stū
res dzērumā. Bezatbildīgākie
autovadītāji pārsvarā ir vīrieši
vecumā no 18 līdz 24 gadiem,
kuri visbiežāk dzīvo Latgalē.
„Saliekot kopā visus pētīju
mu datus, sanāk, ka teju katrs

ceturtais iedzīvotājs tomēr
pieļauj iespēju, ka nelielā al
kohola reibumā nepiecieša
mības gadījumā viņš tomēr
sēstos pie auto stūres. Tas
vedina domāt, ka joprojām
ir liela daļa sabiedrības, kas
šādā rīcībā nesaskata risku ne
sev, ne citiem satiksmes dalīb
niekiem,” pētījuma rezultātus
skaidro pētījumu centra SKDS
direktors Arnis Kaktiņš. Viņš
arī uzsver, ka būtiski pievērst
uzmanību tam, ka gados jaunā
kajiem cilvēkiem ir vienaldzī
gāka attieksme pret braukšanu
dzērumā.
Aptauja arī rāda, ka katrs
trešais respondents pēdējo
piecu gadu laikā ir atturējis
kādu iedzērušu autovadītāju
no braukšanas dzērumā. „Mēs,
protams, nevaram precīzi izrē
ķināt, cik reālu cilvēku dzīvību
stāv aiz šiem skaitļiem. Vien
varam pateikties atbildīgajiem,
kuri rūpējas par radiniekiem,
draugiem un citiem līdzcilvē
kiem,” tā A.Kaktiņš.
Pēc iedzīvotāju domām,
visefektīvāk no sēšanās pie stū
res dzērumā spētu atturēt bar
gāki sodi – to apstiprina 32%

iedzīvotāju, kā arī pastiprināta
policijas kontrole – tā domā
27% respondentu.
„Lai gan ar katru gadu
arvien mazāk autovadītāju iz
vēlas sēsties pie stūres dzēru
mā, vēl aizvien ir autovadītāji,
kuri nolemj vadīt automašīnu
pat pēc vairākām izdzertām
alkohola glāzēm, tādējādi ap
draudot sevi un citus. Līdzcil
vēku spēkos ir īstajā brīdī apturēt
karstgalvjus no, iespējams, viņu
lielākās kļūdas dzīvē. Arī jau
nākie apkopotie statistikas dati
liecina, ka mums ir iespējas
augt! Šī gada pirmajos piecos
mēnešos, salīdzinot ar pērno
gadu, ir par 21% pieaudzis rei
bumā izdarīto avāriju skaits.
Ja pērn šajā laikā reģistrētas
237 šādas avārijas, tad šī
gada pirmajos mēnešos šādu
avāriju skaits pieaudzis līdz
288. Bet priecē fakts, ka bojā
gājušo un ievainoto cilvēku
skaits gadu no gada samazi
nās. Vēlos aicināt visus Lat
vijas iedzīvotājus neļaut drau
giem, radiem, paziņām vadīt
auto pēc alkohola lietošanas,”
norāda CSDD valdes priekšsē
dētājs Andris Lukstiņš.

CSDD pētījums: 73%
Latvijas iedzīvotāju neļautu
savējiem braukt reibumā*
Latvijas iedzīvotāji kļūst aizvien atbildīgāki, to apstiprina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD)
veiktais pētījums “Sabiedrības attieksme pret auto
vadīšanu reibumā”. 73% iedzīvotāju apgalvo, ka viņi
atturētu iedzērušus draugus no sēšanās pie stūres,
savukārt 18% aptaujāto atzīstas, ka viņi līdzcilvēku
lēmumā tomēr neiejauktos.
Pētījuma apkopojums lie
cina, ka ne visā Latvijā situāci
ja ir vienāda. Izrādās, ka vis
labākā situācija ir Vidzemē
un Rīgā, kur 75% līdzcilvēku
neļautu draugam braukt rei
bumā; bet mazāk atbildīga
sabiedrība mīt Kurzeme, kur
līdzcilvēku lēmumā vadīt
transportlīdzekli
reibumā
iejauktos nedaudz vairāk
nekā puse iedzīvotāju – 62%.
Zemgalē 74% sabiedrības ie
stājas pret sēšanos pie stūres
reibumā, bet Latgalē 70%.
Lai mudinātu cilvēkus
uzņemties atbildību - pašam
reibumā nebraukt un neļaut
to darīt citiem, CSDD jau
piekto gadu organizē kampa
ņu „Dusmīgs, toties dzīvs!”.
Šogad kampaņā ir iesaistī
jušies Latvijā pazīstami mū
ziķi, aktieri, dīdžeji un citi
viedokļu līderi, kuri aicina

savus novadniekus atturēt
jebkuru iereibušu cilvēku
no sēšanās pie stūres reibu
mā. Tāpat CSDD sabiedrībai
ar videoklipa palīdzību rāda
jaunus paņēmienus, kā neļaut
draugam sēsties iedzērušam
pie auto stūres.
CSDD apkopotie statis
tikas dati liecina, ka pērn,
salīdzinot ar 2015. gadu, sa
mazinājies bojā gājušo un ie
vainoto skaits. Ja 2015. gadā
šāda veida satiksmes negadī
jumos bojā gājuši 18 cilvēki
un ievainoto skaits bija 280,
tad 2016. gadā bojā gāja 17
cilvēki, savukārt ievainoti
259 cilvēki.
Kampaņas laikā ar ap
drošināšanas
sabiedrības
ERGO atbalstu ir izveido
ta interaktīva on-line karte,
kurā norisināsies balsojums:
kurš novads atbildīgāks?

Interaktīvajā kartē ikviens var
iepazīties ar savā reģionā pa
zīstamu cilvēku video vēstī
jumiem un pievienoties tiem,
apņemoties, ka arī viņš vai
viņa būs sava iereibušā drauga,
tuvinieka vai paziņas „sargs”.
Kampaņa
„Dusmīgs,
toties dzīvs!” tiek veidota
sadarbībā ar Valsts polici
ju un Latvijas Transportlī
dzekļu apdrošinātāju biroju,
to atbalsta apdrošināšanas
sabiedrība ERGO, „Circ
le K Latvia” un ziņu portāls
„TVNET”.
* CSDD 2017.gada maijā

veiktais pētījums „Sabiedrības attieksme pret automašīnas vadīšanu
alkohola reibumā” sadarbībā ar
tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru „SKDS”. Pētījumā aptaujāti 1004 iedzīvotāji, izmantojot
tiešo intervijas metodi respondentu
dzīvesvietā.
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Uldis Augulis: Nekas efektīvāks
par Autoceļu fondu nav izgudrots
Būvniecības sezona rit pilnā sparā, un būvdarbi
šogad ir sākušies savlaicīgi. Lai šāda situācija turpinātos arī nākamajos gados, valdībai jau šoruden būs
jālemj par autoceļu finansēšanas ilgtspējīgu modeli. “Autoceļu Avīze” aicināja satiksmes ministru Uldi
Auguli uz sarunu.
2020. gadā pret normatīvi ceļiem nepieciešamajiem
720 miljoniem eiro valsts
budžeta finansējums plānots
160 miljoni eiro, kapitālieguldījumiem atvēlot vien 75
miljonus eiro. Ir skaidrs, ka
papildus Eiropas Savienības
(ES) finansējumam jāmeklē
alternatīvas. Katrā pagastā,
novadā ceļi ir viena no sāpīgākajām problēmām. Kāds,
jūsuprāt, būtu lietderīgākais
un efektīvākais ceļu finansēšanas modelis?
Ja 2019. gadā nozarei vēl
būs pieejami Eiropas Savie
nības līdzekļi, tad sarežģītākā
situācija gaidāma tieši 2020.
gadā, kad būs beidzies pašrei
zējais ES fondu plānošanas pe
riods, bet jaunais sāksies tikai
2021. gadā. Tomēr nedrīkst
pieļaut kritumu nozarē, tāpēc
remontdarbiem ir jāturpinās
vismaz šī gada līmenī, kas ir
apmēram 1100 km. Kā jau
iepriekš esmu teicis, galvenais
un efektīvākais risinājums
valsts ceļu finansēšanā ir au
toceļa fonda atjaunošana. Tad
naudas plūsma no nodokļu
ieņēmumiem uz ceļu nozari
ir skaidri redzama, līdzekļi ir
konkrēti iezīmēti.
Ja autoceļa fonda atjauno
šana līdz 2020. gadam tomēr
nebūs iespējama, tad jāno
drošina cits risinājums, pie
mēram, aizņēmums. Apstāties
nedrīkst, jo tas ietekmēs ne
tikai autoceļu tehnisko stāvok
li, bet arī nozares darbiniekus,
kas strādā, maksā nodokļus
un rēķinās ar pieņemtajiem
lēmumiem ilgtermiņā. Ne
drīkst pieļaut, ka sabrūk no
zare, to vēlāk atjaunot būs ļoti
sarežģīti.

Protams, mums
iedzīvotājiem jau
šodien ir skaidri
jāpasaka: ja ceļam
akcīzes nodokli, tad
iegūtie līdzekļi jāizlieto tikai un vienīgi
autoceļu būvdarbos.
Kādas, jūsuprāt, nozarē patlaban ir lielākās
problēmas?
Pašlaik valsts nozīmes ceļu
remontam aktīvi izmanto
jam Eiropas Kohēzijas fonda
līdzekļus, tādēļ galveno ceļu
tehniskais stāvoklis diezgan
strauji uzlabojas. Savukārt
grants un vietējo ceļu remon
tam valsts budžeta līdzekļu

nepietiek. Lielākajai daļai šo
ceļu remonts nav veikts pē
dējos 26 gadus. Problēma ir
ielaista, gadu desmitiem ne
risināta, un pašreizējai valdī
bai to vienā mirklī atrisināt ir
diezgan sarežģīti.
Mēs tomēr arī nesēžam
rokas klēpī salikuši, ir izdarī
tas labas lietas. Salīdzinājumā
ar pagājušo gadu, budžets ceļu
remontiem ir pieaudzis par
10% – papildu četrpadsmit
miljonus novirzām tieši vie
tējo ceļu atjaunošanai. Šova
sar plānots 60 km apjomā uz
grants ceļiem uzklāt tā sau
camo dubulto virsmu. Pirmie
darbi sākās jau maija beigās
Latgalē.
Tāpat panākts, ka akcīzes
nodokļa par degvielu ieņē
mumu pārpilde tiek novirzīta
autoceļu infrastruktūras sa
kārtošanai. Savukārt daļa no
“Latvijas Autoceļu uzturētāja”
peļņas turpmāk atgriežas ceļu
uzturēšanas darbos un tehni
kas atjaunošanai. Mums arī
jāatceras ‒ ja izmantojam Ei
ropas atbalstu, tad mums arī
turpmāk ir jāsaglabā šo ceļu
vērtība, kas nozīmē nepiecie
šamību veikt periodisku ceļu
uzturēšanu ‒ seguma virskār
tas maiņu. Nereti sabiedrībā
rodas neizpratne, kāpēc ceļi,
kuru tehniskais stāvoklis ir
slikts, netiek laboti, bet uz vi
zuāli laba ceļa ik pēc noteikta
laika notiek būvdarbi.
Kopumā, es uzskatu, mēs
ejam pareizajā virzienā, ti
kai tiem soļiem vajadzētu būt
lielākiem.
Ceļu lietotāji pērn budžetā iemaksāja gandrīz 570
miljonus eiro, turpretī valsts
budžeta finansējums valsts
ceļiem bija tikai nepilni 146
miljoni eiro. Vai, jūsuprāt, ir
samērīgi vēl vairāk palielināt
nodokļu slogu iedzīvotājiem,
ceļot akcīzes nodokli? Nav
dzirdēts, ka Finanšu ministrija no akcīzes plānotu virzīt
papildus ienākumus ceļiem.
Pamatproblēma ir tā, ka
no akcīzes nodokļa iegūtie
līdzekļi pašlaik nonāk valsts
budžeta kopējā katlā. Vaja
dzību mūsu valstī ir daudz
– veselība, izglītība, policija,
aizsardzība. Manuprāt, ir divi
risinājumi – noteiktu nodok
ļos maksātās naudas daļu at
vēlēt ceļu remontdarbiem, vai
arī valstij, attīstot uzņēmējdar
bību, piesaistot investīcijas, ir
jāpelna vairāk.
Protams, mums iedzīvo
tājiem jau šodien ir skaidri
jāpasaka: ja paceļam akcīzes
nodokli, tad iegūtie līdzek
ļi jāizlieto tikai un vienīgi

autoceļu būvdarbos. Katrs
nodokļu maksātājs vēlas zināt,
kur viņa nomaksātie nodokļi
konkrēti nonāk un kādi par
viņa veiktajiem maksājumiem
ir padarītā darba rezultāti.
Šī iemesla dēļ šogad vie
nā no pirmajām diskusijām
par budžeta izdevumu bāzes
apstiprināšanu es faktiski biju
vienīgais ministrs, kurš to ne
atbalstīja. Uzskatu, ka budžeta
bāzes izdevumos ir jāparādās
jau pērn decembrī pieņemtajam
lēmumam, ka 2016.gada akcī
zes nodokļa par degvielu pār
pilde apmēram 25 miljonu eiro
apmērā 2018.gadā ir novirzīta
tieši autoceļu finansēšanai. Tāda
bija vienošanās valdībā*.

Mana pārliecība
ir, ka visā valstī ir
jānodrošina mobilitāte.
Kur šie līdzekļi no pārpildes būtu jānovirza?
Šie līdzekļi nozarei ir ļoti
svarīgi, jo plānojam tos novir
zīt valsts vietējo grants ceļu sa
kārtošanai. Līdzekļus plānojam
sadalīt divās daļās ‒ grantēto au
toceļu virsmas atjaunošanai un
grants ceļu asfaltēšanai. To pa
redzēs grants ceļu programma
pakāpeniskai vietējo ceļu sakār
tošanai, lai iedzīvotājiem pava
saros nav jālauž savas automa
šīnas un jāpiedzīvo situācija, ka
ceļš nav izbraucams. Šobrīd visu
skaidri un konkrēti plānojam ne
tikai šim, bet arī turpmākajiem
gadiem, tāpēc sarunas par pa
pildu finansējumu turpināsies.
Savukārt pieņemtās no
dokļu reformas kontekstā
ir skaidrs, ka nozīmīgākais
darbs būs tieši pie likumpro
jektu izmaiņu sagatavošanas,
un tajā brīdī, piesaistot sociā
los partnerus, arī risināsies
galvenās diskusijas. Nodokļu
pamatnostādnēs
paredzēts,
ka akcīzes nodokļa palieli
nāšana naftas produktiem ir
plānota tikai tādā gadījumā,
ja šis paaugstinājums līdzīgi
kā šobrīd vinjete simtprocen
tīgi nonākt tieši ceļu remont
darbiem un būvniecībai. Lai
visiem ir skaidrs, ka šī nauda
neaizies nekur citur kā tikai
autoceļiem. Protams, tās ir pa
pildu izmaksas. Bet, ja nevar
savādāk, tad no manas puses
galvenais uzdevums ir panākt,
lai šis pieaugums patiešām tiek
novirzīts autoceļu nozarei. Par
to budžeta veidošanas procesā
vēl būs diskusijas, bet mana
pozīcija šajā jautājumā ir
skaidra. Tomēr varu apgalvot,

ka arī premjers un finanšu
ministre saprot šo jautājumu,
tagad tik jāpanāk risinājums.
Vai papildu līdzekļu iegūšanai Latvijā varētu būt
maksas ceļi?
Lai arī nesenajā auditor
kompānijas KPMG pētījumā
par alternatīvajiem finansēju
ma iegūšanas modeļiem šāda
iespēja tika izskatīta, es to
neatbalstu. Es nedomāju, ka
Latvijā tuvākajā laikā varētu
ieviest maksas ceļus. Turklāt
mēs varam uzskatīt, ka gal
venie ceļi jau tagad ir maksas
ceļi, par kuriem tiek maksā
ta ceļu lietošanas nodeva jeb
vinjete, kas 100% nonāk at
pakaļ uz ceļiem. Runājot par
finansējumu valsts ceļiem, es
jau daudzkārt esmu uzsvēris:
vispirms jāpanāk stabils au
toceļu sakārtošanas finansē
jums valsts budžeta ietvaros
vai jāvirzās uz autoceļu fonda
izveidi.
Iedzīvotāju skaits Latvijā
kopš 1991. gada sarucis par
680 tūkstošiem, bet valsts
ceļu tīkls ir palicis nemainīgs
kopš padomju laikiem. Vai
nav pienācis laiks kaut ko
mainīt ceļu tīklā?
Iedzīvotāju skaita sama
zināšanās ir viens no iemes
liem, kāpēc esmu uzdevis VAS
“Latvijas Valsts ceļi” līdz gada
beigām veikt visu Latvijas ceļu
un tiltu inventarizāciju. Mums
ir zināma situācija par valsts
autoceļiem, bet par pašvaldī
bas un privātajiem vēl īsti nav.
Ceļu audits līdz šim nav veikt,
bet tas ir ļoti nepieciešams, lai
kopā ar pašvaldībām mēs varē
tu izvērtēt, kā atkarībā no ceļu
noslodzes un transporta plūs
mas, līdzekļus izmantot vēl ra
cionālāk. Pabraucot pa ceļiem,
redzu ‒ piemēram, Jēkabpils
novadā valsts ceļš sākas mežā
un beidzas nekurienē. Šādam

ceļam jābūt vai nu privātam,
kuru pārņem VAS “Latvijas
valsts meži”, kas turpat līdzās
izbūvējuši arī savus ceļus, vai
arī to pārņem pašvaldība un
nosaka citu uzturēšanas klasi.
Mēs vēlamies iegūt infor
māciju ‒ kur un kā cilvēki pār
vietojas, kur vērojama aktīva
uzņēmējdarbība, kur atrodas
skolas. Šāda “saimniecības sa
kārtošana” atbilstoši realitātei
ir nepieciešama, lai mēs jau ta
gad pieejamos resursus varētu
ieguldīt maksimāli efektīvi.

Nodokļu pamatno
stādnēs paredzēts,
ka akcīzes nodokļa
palielināšana naftas produktiem ir
plānota tikai tādā
gadījumā, ja šis
paaugstinājums
līdzīgi kā šobrīd vinjete simtprocentīgi
nonāktu tieši ceļu
remontdarbiem un
būvniecībai.
Skolas, medicīnas iestādes, pašvaldības – tie visi
ir faktori, kuri būtu jāņem
vērā, domājot par ceļiem kā
par valsts sociālo funkciju
– tie nodrošina cilvēku mobilitāti un iespēju saņemt
valsts pakalpojumus. Kam
būtu jāpārrauga valsts ceļu
tīkla plānošana un prioritāšu
izvēle?
Mana pārliecība ir, ka visā
valstī ir jānodrošina mobili
tāte. Jau šobrīd akcents ir uz
reģioniem, jo tieši plānoša
nas reģioni ir tie, kas iesniedz
savas prioritātes. Redzot, kā

turpmāk varam efektīvi sakār
tot ceļu tīklu, varam diskutēt
par turpmākām prioritārajām
izvēlēm. Pasažieru pārvadāju
mi patlaban ir pieejami visos
Latvijas pagastos, un šī soci
ālā funkcija būs jāsaglabā arī
maz apdzīvotos novados. To
paredz arī jaunā Sabiedriskā
transporta attīstības koncep
cija, kas stāsies spēkā 2021.
gadā. Pieminētā autoceļu in
ventarizācija ļaus izvērtēt un
salāgot visus šos apstākļus.
Pasaulē arvien vairāk tiek
runāts par elektrifikāciju un
elektromobīļu attīstību, cilvēku pārvietošanās ar pasažieru
droniem jau sen nav fantastikas kino izdomājums. Kādu
Satiksmes ministrija redz
valsts ceļu tālāko nākotni? Vai
par to tiek domāts?
Protams, apzināmies, ka,
piemēra, elektromobīļi jau ir
tagadne, un mums šajā virzie
nā ir jāstrādā. Šogad maijā Bi
ķernieku trasē tika prezentēts
pirmais bezpilota auto, kuru
izstrādājuši latvieši, un arī šajā
virzienā aktīvi strādā gan au
tobūves, gan IT nozares.
VAS “Ceļu satiksmes dro
šības direkcija” tuvākajā laikā
visā Latvijā uzstādīs elektro
mobīļu uzlādes stacijas. Arī
normatīvi pakāpeniski tiek
pielāgoti un sakārtoti atbilsto
ši mūsdienu jauno iniciatīvu
prasībām, tajā skaitā, lai sa
mazinātu CO2 emisiju. Mums
ir jāseko līdzi laikam un īstajā
brīdī jārīkojas.
*Plānotie grozījumi likumā
par autoceļiem paredz, ka no 2018.
gada ieņēmumi no akcīzes nodok
ļa par naftas produktiem – ja tie ir
lielāki, nekā prognozēts, ir jānovirza
ceļu sakārtošanai un uzturēšanai. Par
bāzes gadu pieņem pēdējo gadu, par
kuru zināmi akcīzes nodokļa par naf
tas produktiem faktiskie ieņēmumi.
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Sliktākā stāvoklī – vietējie ceļi
Zemgales reģionā ir ne
pilni 3,5 tūkst. km ceļu, no
tiem ar grants segumu ir
2052 km, no kuriem reģio
nālās nozī
mes ir 170 km,
bet vietējās nozīmes – 1882
km. Šajā reģionā grants ceļu
stāvoklis ir līdzīgs kā citviet
valstī – puse no visiem grants
ceļiem ir apmierinošā stā
voklī, bet 42,6%
+ - sliktā. Labā
stāvoklī ir vien 7,3 % Zemga
les reģionā esošie grants ceļi.
Pateicoties papildu finan
sējumam no valsts budžeta
(14 miljoni eiro), šogad visā
valstī būvdarbi notiek uz
vairākiem reģionālajiem un
vietējiem ceļiem. Tieši šo
kategoriju autoceļiem visvai
rāk pietrūkst līdzekļu, īpaši
tas attiecas uz vietējās nozī
mes ceļiem, kuros nedrīkst
ieguldīt Eiropas Savienības
(ES) fondu līdzekļus. Kā zi
nāms, labā tehniskā stāvoklī
esošo valsts galveno autoceļu
īpatsvars pēdējos gados pie
audzis, pateicoties ES fondu
līdzekļiem, reģionālo autoce
ļu tehniskais stāvoklis palicis

Nākamgad finansējums
palielināsies
Viesojoties
Zemgalē,
ministrs sacīja: “Nākamgad
vietējo ceļu remontiem varēs
atvēlēt vēl lielāku finansēju
mu, pateicoties tam, ka būs
pieejami papildu līdzekļi no
valsts budžeta 25 miljonu
eiro apmērā – par šādu sum
mu 2016. gadā tika pārsniegti
akcīzes nodokļa ieņēmumi,
kuri, atbilstoši valdības lēmu
mam, tiks novirzīti autoce
ļiem. Un, ņemot vērā vietējo
ceļu neapmierinošo stāvokli,
papildu finansējums tiks no
virzīts tieši tiem.” Ministrs
apmeklēja dolomīta šķembu
karjeru Akmenscūciņas, kas
atrodas netālu no Iecavas un
kurā tiek iegūtas dolomīta
šķembas autoceļu uzturēšanai.
Pērn karjerā saražoti 163,6
tūkstoši kubikmetru dolomī
tu šķembu, savukārt!
( šogad
līdz jūnijam saražoti 50 tūk
stoši kubikmetru šķembu.
Karjerā saražotās šķembas
pārsvarā tiek izmantotas
uz vietējas nozīmes ceļiem,
meža ceļiem, kā arī būvnie
cībā – pamatos, laukumos
un piebraucamajos ceļos.

Tukums

Ādaži
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nemainīgs, bet ir pieaudzis
sliktā stāvoklī esošo vietējo
autoceļu īpatsvars.

Loja !(

Vangaži

(
!

*

Kopumā Zemgalē ceļu
būvdarbi šajā sezonā norisinās
21 objektā, un šo projektu fi
nansējums ir 38,57 milj. eiro.
Lielākie remontdarbi notiek
uz valsts reģionālā autoce
ļa Ķekava–Skaistkalne (P89)
posmā no Bārbeles līdz Skaist
kalnei (47.-55,8. km). Darbi
uzsākti pērn, taču ziemā bija
tehnoloģiskais pārtraukums.
Gandrīz deviņus kilometrus
garais 1962. gadā izbūvētais
ceļa posms bija ļoti sliktā
stāvoklī, un nu būs uzbūvēts
pilnībā no jauna. Būvdarbu
ietvaros tika pilnībā demon
tēts tilts pār Iecavas upi un
līdz vasaras beigām turpinā
sies jaunā tilta būvniecība.
Pašreiz tiek rekonstruēts arī
tilts pār Mēmeli uz Lietuvas
robežas un autoceļš posmā
no Bārbeles līdz Skaistkalnei.
Ceļa pārbūves darbus veic
SIA Igate. Kopējā līgumcena
ir astoņi miljoni eiro (ar PVN),
darbus līdzfinansē ERAF.
Vērienīgi
remontdarbi
Zemgalē notiek arī uz autoceļa
Vecumnieki – Nereta – Subate
11 km garā posmā Krasti – Ēr
berģe, uz autoceļa Augšlīgatne
– Skrīveri 10 km garā posmā
+ no autoceļa Tīnūži – Koknese
(P80) līdz Skrīveriem, autoce
ļa Aizkraukle – Jēkabpils ne
pilnus 5 km garā posmā dzelz
ceļa stacija “Daugava”- Sala un
citos objektos.

Carnikava

A1

(
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*

Satiksmes ministrs
Uldis Augulis
jūnija vidū,
Būvdarbi
valsts
ceļuap-tīklā 2017. gadā
sekojat lielākos ceļu būvdarbu objektus Zemgalē,
Engure
iepazinās ar darbu dolomīta šķembu karjerā
„Akmenscūciņas”, atkārtotām kvalitātes pārbaudēm uz
autoceļa Bauska – Aizkraukle
+ un būvdarbiem uz au(
!
toceļa Ķekava – Skaistkalne.
Kandava
Tilts pār Mēmeli Skaistkalnē

(
!
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CSDD Rīgas
Motormuzejā
atklāta izstāde
“Autoskola –
vakar, šodien, rīt”
Izstādē eksponēts plašs un
daudzveidīgs 80. gadu auto
skolas aprīkojums, apmeklē
tājiem ir iespēja salīdzināt tā
laika teorētisko eksāmenu kār
tošanas kārtību un prasības ar
mūsdienām. Praktiski pārbau
dīt ceļu satiksmes noteikumu
zināšanas varēs ar dažādām
tā laika elektroniskām ierīcēm
un stendiem, kā arī būs iespē
ja nokārtot teorijas eksāmenu
ar papīra biļetēm. Vienlaikus
izstāde vēsta arī par autova
dītāju apmācības un zināšanu
pārbaudes mūsdienu kārtību
un darbu, ko Ceļu satiksmes

drošības direkcija veic jau
no vadītāju sagatavošanā
un ceļu satiksmes drošības
uzlabošanā.
Ideja par izstādi radās, ap
skatot agrākās profesionālās
autoskolas mācību telpas, kas
vēl šodien bija saglabājušas
80. gadu noformējumu un ap
rīkojumu. Tās atradās četrstā
vu ēkā Bauskas ielā, kur kopš
1992. gada izveidota CSDD
Rīgas nodaļa. Skolai kādreiz
bija pat sava sporta zāle, bet
ēkas 3.stāvā atradās kravas au
tomobiļa KAMAZ šasija pilnā
komplektācijā.

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 pamatdarbības uzdevumiem. Tāpēc arī 2013.gadā savu korporatīvo sociālo atbildību CSDD apliecināja lielu uzmanību veltot ceļu satiksmes drošības uzlabošanai – dažādu vecumu sabiedrības grupu izglītošanai,
informēšanai un iesaistīšanai satiksmes drošības pasākumos. Tāpat 2013.gadā, pievienojoties un sekmīgi iesaistoties Latvijas uzņēmumu iniciatīvā “Godīgs eiro ieviesējs”, CSDD apliecināja sevi kā godīgu
komersantu.

22 gados CSDD kļuvusi par
kvalitatīvus pakalpojumus
sniedzošu, stabilu, ar
augstu atbildību strādājošu
un sabiedrībā atzinīgi
novērtētu uzņēmumu

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 stratēģijā 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 satiksmes 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.

Autoceļu Avīze tiek izplatīta CSDD nodaļās, Lukoil, Astarte Nafta, Virši-A degvielas uzpildes stacijās un Elvi veikalos.
Korporatīvās

4

sociālās
atbildības
pārskats 2013
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