Uldis Augulis: “Papildu 25
miljonus eiro novirzīsim
vietējo ceļu sakārtošanai”.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis:
“Ceļi ir galvenais reģionālās
attīstības stūrakmens. Pie labiem
ceļiem iedzīvotāji neaizplūst, attīstās
uzņēmējdarbība, ceļas īpašumu
vērtība.”
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Vai būs nauda
autoceļiem?
Ko Saeimā pārstāvētās partijas domā par Autoceļu fondu un papildu finansējumu ceļiem

Augusta plūdos bojāti
vairāk nekā 150 valsts ceļu
posmi, radot 1,3 milj. eiro
zaudējumus.

Darbu sāk četri stacionārie fotoradari ‒ kopumā
Latvijā darbojas 52.

Pēc rekonstrukcijas atklāj tiltu pār
Gauju Siguldā.
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Īsumā

Īsumā
Augusta plūdos bojāti
vairāk nekā 150 valsts
autoceļu posmi
Augusta beigās notikušie
plūdi Latgales reģionā skāru
ši vairāk nekā 150 valsts au
toceļu posmus, radot zaudē
jumus 1,3 milj. eiro (ar PVN)
apmērā. Plūdos visvairāk
cietuši Rēzeknes, Baltinavas,
Kārsavas un Balvu novadā
esošie valsts autoceļi.
Zaudējumi visvairāk cietuša
jos novados:
Rēzeknes novads –
388 188.56 eiro;
Baltinavas novads –
229 806.10 eiro;
Kārsavas novads –
175 312.92 eiro;
Balvu novads – 		
164 732.35 eiro.
Lai atjaunotu autoceļus pēc
plūdiem, tika veikta un tur
pinās caurteku atjaunošana,
nogāžu nostiprināšana, iz
skalojumu aizbēršana, segu
ma dilumkārtas atjaunošana,
ceļa sāngrāvju nostiprināša
na, barjeru sakārtošana, ceļa
klātnes atbrīvošana no lauz
tiem kokiem un citi darbi.
Plūdu sekas tiek novērstas
maksimāli īsā laikā, lai ce
ļus sakārtotu un sagatavotu
ziemas uzturēšanas darbu
veikšanai.
To, kādi darbi būs nepie
ciešami, lai atjaunotu valsts
autoceļus, kas cieta otrajos
plūdos, kuri notika jau sep
tembrī, varēs aprēķināt tad,
kad kritīsies ūdens līmenis
un autoceļi vairs nebūs zem
ūdens.

“Balta” atlīdzībās par
sadursmēm ar dzīvniekiem izmaksājusi
nepilnu miljonu
Šogad līdz augustam apdro
šināšanas sabiedrība “Balta”
atlīdzībās par sadursmēs
ar dzīvniekiem bojātiem

transportlīdzekļiem jau iz
maksājusi teju 0,9 miljonus
eiro. Visbiežāk – 51% gadīju
mu – atlīdzības tiek pieteiktas
par sadursmēm ar stirnām,
kas ir par 12% vairāk nekā
pērn attiecīgajā periodā.
Šogad pieteikto atlīdzību
skaits par sadursmēm ar
dzīvniekiem pieaudzis par
7%, salīdzinot ar attiecīgo
periodu pērn. Lai gan vis
biežāk tās tiek pieteiktas
par sadursmēm ar stirnām,
vairāk nekā divas reizes lie
lākus finansiālos zaudēju
mus autovadītājiem radījuši
lielie meža dzīvnieki – aļņi
un brieži. Apdrošinātāja at
līdzību dati liecina, ka šogad
vidējā izmaksātā apdrošinā
šanas atlīdzība šādos gadīju
mos bijusi 2930 eiro apmērā,
savukārt vidējā atlīdzība par
sadursmēm ar stirnām –
1428 eiro. Lai gan zaķis vai
lapsa šķiet mazāk bīstami,
arī šādā situācijā zaudējumi
mēdz būt gana lieli – vidēji
ap 600 eiro.

Bojāgājušo skaits uz
Latvijas ceļiem samazinājies par 20%
Šogad samazinājies ceļu sa
tiksmes negadījumos bojā
gājušo cilvēku skaits. To
Valsts policija skaidro arī ar
papildus fotoradaru un ne
trafarēto automašīnu iegādi.
Šogad kopumā ceļu satik
smes negadījumos dzīvību
zaudējis 91 cilvēks. Pērn līdz
septembra vidum avārijās uz
ceļiem dzīvību zaudēja 110
cilvēki, bet 2015.gadā – 121.
Valsts policija uzskata, ka
bojā gājušo skaitu izdevies
samazināt, pateicoties teh
niskajiem līdzekļiem ‒ ne
trafarētajām policijas auto
mašīnām un fotoradariem.
Tuvākajā laikā sāks darboties
arī jaunie pārvietojamie fo
toradari. Patlaban mērierīces
tiek izmantotas testa režīmā
un sodi autovadītājiem par
pārkāpumiem netiek piemē
roti.

Valsts autoceļu uzturēšanā
vasarā ieguldīti 18 milj. eiro
No 1.jūnija līdz 31.augustam VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” va
saras ceļu uzturēšanas darbos, tajā skaitā 60 km dubultās virsmas
apstrādei, izlietojis 18 milj. 156 tūkst. eiro (ar PVN).
Dubultā virsmas apstrāde veikta:
Autoceļš
Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72)
Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72)
Alūksne-Liepna (P41)
Jaunbebri-Odziena-Vietalva-Indrāni
(V916)
Alunāni-Bites-Salānieši (V923)
Madona-Ļaudona-Jēkabpils (V841)
Inčukalns-Kalējbūņas (V84)
Inčukalns-Indrāni (V93)
Baltezers-Āņi-Lapmeži (V50)
Ogresgals-Lielvārde (V969)
Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294)
Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi (V577)
Krieviņi-Lendži (V567)
Bērzgale-Sarkaņi-Greiškāni (V550)
Pakalni-Lauderi-Ploski (V517)
Zvirgzdene-Bērzgale-Briņģi (V600)

No

km

10,073
13,040
5,714
6,440
0
31,33
5,5
0
5,25
6,81
6,243
14,18
10,95
0
22,45
13,2

Līdz
13,04
18,72
10,34
11,31
7,1
36,99
7,6
2,29
7,25
9,51
9,133
21,26
12,05
4,24
26,39
13,854

Garums,
km
2,967
5,68
4,626
4,87
7,1
5,66
2,1
2,29
2
2,7
2,89
7,08
1,1
4,24
3,94
0,654

Vēl trijos vasaras mēnešos nomainītas bojātās caurtekas (1670 m),
uzstādītas 1647 ceļazīmes, 1968 plastmasas signālstabiņi, veikti
grants seguma atputekļošanas darbi (uz 42 km), selektīvā virsmas
apstrāde vienā kārtā (ap 80 km), bedrīšu remonts (180 230 m²), ne
saistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu, bedrīšu remonts un
dilumkārtas atjaunošana (91 047 m³), ceļa segumu greiderēšana
(40 280 km), krūmu pļaušana (12 ha), koku novākšana (2589 gab.),
grāvju tīrīšana (83 222 m³), nomaļu uzpildīšana (3634 m²) un zāles
pļaušana (66 128 pārgājiena km).

Viedoklis

Brīnumzālītes nelīdzēs

Pēteris Strautiņš,
Luminor ekonomikas eksperts
Kopš 1996.gada, kad īsu
brīdi strādāju britu inženieru
firmā Scott Wilson Kirckpatrick, kas konsultēja toreizējo
Autoceļu direkciju kārtējā
starptautiskā aizņēmuma sa
ņemšanai, esmu sekojis līdzi
ceļu nozarē notiekošajam. Labi
apzinos tās svarīgumu ekono
mikas attīstībā, finansējuma
deficīta, ceļu sliktās kvalitātes
radīto izmaksu, laicīgi neveik
tu remontu radīto sadārdzinā
jumu investīcijas nākotnē.
Tāpēc, ja man jautā – vai
ceļu būvē un atjaunošanā ir
nepieciešams ieguldīt vairāk
naudas, es atbildu “noteikti
jā”, jo īpaši, ja man neliek pa
skaidrot, kam vajag tērēt ma
zāk. Taču tas vēl nenozīmē, ka
es atbalstu risinājumu, kuram
ir ļoti pieķērusies ceļu nozare
— Autoceļu fonda (AF) atjau
nošana. To ir bezjēdzīgi darīt,
ja netiek ievērojami paaugsti
nāta iekasēto nodokļu/IKP at
tiecība, savukārt, ja šis mērķis
tiek sasniegts, tad nozarei var
tērēt vairāk naudas arī bez AF
palīdzības. Šāda fonda izvei
de droši vien lielu ļaunumu
nevienam nenodarītu, bet arī
pati par sevi nevienam nepa
līdzēs. Kaitējums var rasties,
ja runas par šo tēmu atņem

laiku tiešām svarīgiem uzde
vumiem, kurus pēc analoģijas
ar medicīnu varētu dēvēt par
pamatslimības ārstēšanu.
Ir bezjēdzīgi atkārtot, ka
ceļos tiek ieguldīti tikai XY
procenti no naudas, kuru
degvielas pircēji maksā akcī
zes nodoklī. Būtu grūti atrast
kādu cilvēku, kurš ir tikai
autobraucējs, bet kura bērni
neiet skolā, kurš neizmanto
valsts apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus, mēs
visi gūstam labumu no ie
guldījumiem valsts iekšējā
un ārējā drošībā un tā tālāk.
Citiem vārdiem, autobraucēji
nav no pārējās sabiedrības no
šķirta interešu grupa. Mēģinā
jumi ar šādiem argumentiem
panākt AF atjaunošanu nav
guvuši panākumus un negūs
arī nākotnē, jo lēmumu pie
ņēmēji redz tiem piemītošo
loģikas trūkumu. Turklāt ce
ļus nolieto ne tikai braucēji,
bet arī otrais termodinamikas
likums un tā pilnvarotie pār
stāvji – saule, sals, ūdens. Ceļu
atjaunošanai
nepieciešamo
resursu apjoms ir tikai attāli
saistīts ar pa tiem nobraukto
kilometru skaitu. Tāpēc akcī
zes naudas izlietošana citām
vajadzībām nenonāk pretrunā
ne ar taisnīguma, ne efektivi
tātes principiem.
Lai infrastruktūrai Latvi
jā varētu tērēt vairāk naudas,
neatņemot to citiem mērķiem,
kas nebūtu ilgtspējīgi un no
vestu pie atgriešanās izejas
punktā (reiz jau Autoceļu
fonds pastāvēja, vai ne?), ir jā
pieaug iekasēto nodokļu/IKP
attiecībai.
Daļēji šo uzdevumu pa
veiks ekonomikas struktūras,

ekonomiskās ģeogrāfijas iz
maiņas, biznesa kultūras attīs
tība, kas visi kopā samazinās
ēnu ekonomikas īpatsvaru.
Pieaugs vidējā uzņēmuma
lielums, mainīsies iedzīvotāju
sadalījums starp pilsētām un
laukiem. Šie procesi samazi
na ēnu ekonomikas īpatsvaru,
kurai ir mazākas iespējas vidē,
kurā attiecības ir relatīvi bez
personiskas, anonīmas. Jaunā
kie laiki ēku celtniecības noza
rē ir piemērs tam, kā vēlme un
nepieciešamība darboties eks
portā maina uzņēmuma kul
tūru un mudina atteikties no
darbības ēnu pasaulē arī mājas
tirgū. Pagātnē aizejot totalitā
risma laikmetam, pamazām
mainās valsts un iedzīvotāju
attiecības. Arī ekonomikas
cikliskā augšupeja palīdzēs —
“siltāks” darba tirgus palielina
iespējas cilvēkiem prasīt, lai
par viņiem maksā sociālo ap
drošināšanu, vēlme palielināt
darbības apjomu un šī mērķa
sasniegšanai aizņemties liek
uzņēmumiem rūpēties par
savu finanšu pārskatu daili un
baltumu.
Taču nav jāsamierinās ti
kai ar to, ko var dot ēnu eko
nomikas īpatsvara faktiski
neizbēgamā samazināšanās
nākotnē. Papildus ieguldīju
mi vajadzīgi arī citās nozarēs,
ceļa nozares argumentiem būs
jākonkurē, piemēram, ar ļoti
acīmredzamo krīzes situāciju
medicīnā. Mani ilgu laiku ir
pārsteidzis tas, ka mūsu valstī
neveidojas interešu koalīcija
starp spēkiem, kuru interesēs
ir salīdzinoši augsta nodokļu/
IKP attiecība. Varbūt tāpēc,
ka ir ļoti ērti jebkādu papil
dus tēriņu iespēju saskatīt

“birokrātu armijas samazinā
šanā” un tamlīdzīgās no rea
litātes atrautās iedomās? Vai
varbūt tāpēc, ka tik ļoti uzru
nā doma par savu stūrīti, savu
kaktiņu zemes konsolidētā
kopbudžeta galaktikā, savu jo
īpaši mīļo un rūpīgi sargāto
fondiņu? Ļoti jauka, bet dzi
ļi iracionāla un nepraktiska
doma, diemžēl.
Es nemudinu vēlreiz ķer
ties pie visas nodokļu sistē
mas pārrakstīšanas, jaunas
dižreformas. Tas nebūtu vē
lams un nav nepieciešams. Ir
jālikvidē pastāvošās iespējas
legāli maksāt mazāku daļu no
ienākumiem nodokļos, pirm
kārt mikrouzņēmumu nodok
ļa režīms. Neesmu dzirdējis
nevienu ticamu argumentu,
kāpēc tas ir nepieciešams, bet
tā cena ir augsta. Zinu ne
oficiālus vērtējumus no šajā
jomā kompetentām valsts ie
stādēm, kas to vērtē apmēram
1% no IKP (kas šogad būtu ap
270 miljoniem eiro) līmenī.
Turklāt šī nav vienīgā iespēja
legāli samazināt nodokļu un
sociālās apdrošināšanas (VSA
OI) maksājumus, kopumā uz
apmēram 200 000 cilvēku Lat
vijā attiecas kāds “specrežīms”
– arī pašnodarbinātie, radošo
profesiju pārstāvji un citi. Šī
kaitīgā politika ne tikai sama
zina valsts ienākumus, bet arī
rada draudus sabiedrības soli
daritātei nākotnē. Mūsu valstī
caurumi ir ne tikai ceļos, bet
arī priekšstatos par to, kādām
mūsdienās jābūt attiecībām
starp valsti un indivīdu. Lai
kādas popularitātes gūšanas
iespējas nesniegtu vandālisms
pret nodokļu sistēmu, tas ir jā
izbeidz.

Skaitļi un fakti

ES fondu finansējums valsts autoceļiem
2014.–2020. gadā
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LPS vadītājs: Ceļi ir
reģionālās attīstības
stūrakmens

reģionā ‒ tur ceļi būs labi, bet
vai valsts no tā iegūs?
Tur, kur intereses atšķiras,
kompromiss nozīmē katram
kaut ko zaudēt no savām mak
simālajām prasībām. Es pie
krītu - atbildīgos brīžos ir sva
rīgi iestāties par stingru līniju
un prast pārliecināt oponentus
par pareizo virzienu. Un, bals
toties uz tiem biedriem, kas
nedomā vienu gadu uz priek
šu, bet skatās 5-10 gadus nā
kotnē, mēs tā arī darām.
Nav šaubu, ka ceļi ir kā
artērijas, kas savieno lielākas
un mazākas apdzīvotas vietas. Vai jums ir informācija,
cik liels ir pašvaldību pārziņā
esošo ceļu tīkls?

Mēs noteikti atbal
stām, ka 80% no
nodokļu ieņēmumiem par naftas
produktiem vajadzētu novirzīt atpakaļ uz ceļiem.

Jaunais Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
priekšsēdis Gints Kaminskis atzīst, ka ceļi ir viena no
viņa darbības prioritātēm - vietās, kur uzlabojas ceļu
kvalitāte, vērojama attīstība, ceļas īpašumu vērtība,
nenotiek iedzīvotāju aizplūšana. Gints Kaminskis
intervijā “Autoceļu Avīzei” stāsta par aktuālo
pašvaldībās un Latvijas reģionos.
Jūs LPS vadītāja krēslā
esat nomainījis ilggadējo vadītāju Jaunsleiņa kungu. Vai
plānojat turpināt viņa vadīto
kursu vai arī kādas lietas realizēsiet savādāk?
Divreiz vienā upē iekāpt
nav iespējams. Politiskā un
ekonomiskā situācija, paš
valdībās risināmie jautājumi
mainās, līdz ar to risinājumi
jāmeklē citi. Protams, Latvijas
Pašvaldību savienības iepriekš
uzņemtais kurss loģiski turpi
nās, bet risinājumi ir jauni ‒
pati dzīve to nosaka.

Ceļi faktiski ir galvenais reģionālās attīstības stūrakmens.
Mēs skaidri redzam
‒ vietas, kur uzlabojas ceļu kvalitāte,
attīstās un paliek
apdzīvotas, attīstās
uzņēmējdarbība,
ceļas īpašumu vērtība.
Cik liela prioritāte jūsu
darbībā būs tieši ceļu un infrastruktūras jautājums?
Ceļi noteikti ir viena no
prioritātēm. Ceļi faktiski ir
galvenais reģionālās attīstī
bas stūrakmens. Mēs skaidri
redzam ‒ vietas, kur uzlabo
jas ceļu kvalitāte, attīstās un
paliek apdzīvotas, attīstās uz
ņēmējdarbība, ceļas īpašumu
vērtība.
Lai attīstības temps nema
zinātos, pašvaldībām un Lat
vijai kopumā no Eiropas Sa
vienības fondiem būtu vairāk

jāpārorientējas uz nacionālā
finansējuma
pieaudzēšanu.
Valdībai ir jāmeklē iespējas
ceļu finansēšanai no nacionālā
budžeta, jo pašreizējā dispro
porcija par labu ES finansēju
mam nav normāla.
Vai, jūsuprāt, LPS izmanto savu varu vai tomēr pilda
savā ziņā dekoratīvu funkciju? LPS kongresā sagatavotās
rezolūcijas par ceļiem parasti tā arī paliek uz galda, un
valdība LPS viedokli neņem
vērā.
Rezolūcija nav ne likums,
ne Ministru kabineta notei
kumi, tā ir attieksme. Ar LPS
rezolūciju mēs parādām sa
biedrības un pašvaldību vie
dokli. Un pašvaldību augstais
reitings liecina, ka iedzīvotāji
piekrīt ‒ rezolūcijās minētās
nostādnes ir pareizas. Mūsu
rezolūcija ir mandāts minis
trijai un nozarei strādāt, un to
darīt ir vieglāk, ja ir pašvaldī
bu atbalsts.
Ko jūs domājat par nepieciešamību atjaunot Autoceļu fondu – iezīmēt noteiktus nodokļu ieņēmumus,
novirzot tos ceļu labošanai
un uzturēšanai?
Mēs noteikti atbalstām,
ka 80% no nodokļu ieņēmu
miem par naftas produktiem
vajadzētu novirzīt atpakaļ uz
ceļiem. Patlaban tie ir tikai 3334%. Autoceļu fonda atjauno
šana ir nepieciešamība.
Kas kopīgas var būt, piemēram, Rīgai vai Ventspilij
un Riebiņu novadam? Vai ir
jēga tam, ka tik atšķirīgi subjekti ir vienas organizācijas
dalībnieki?
Šāda situācija ir ne tikai
Latvijā. Taču jāsaprot, ka tās

visas ir pašvaldības. Un tām
visām saviem iedzīvotājiem ir
jāsniedz konkrēti pakalpoju
mi. Lai tas notiktu, mums ir
jāaizsargā katras pašvaldības
unikalitāte un savdabība – tas
ir tas, kas atšķir citu no citas.
Taču visām pašvaldībām ir arī
kopīgas intereses. Tie paši ceļi
- mēs visi esam ieinteresēti, lai
ceļi būtu sakārtoti, un nav sva
rīgi, vai tie ir lielas vai mazas
pašvaldības ceļi. Tas pats attie
cas arī uz citām jomām – izglī
tība, veselība, kultūra – svarīgi
ir nodrošināt funkciju.

Valdībai ir jāmeklē iespējas ceļu
finansēšanai no
nacionālā budžeta,
jo pašreizējā disproporcija par labu ES
finansējumam nav
normāla.
Jūs esat teicis, ka LPS
stiprā puse vienmēr bijusi
kompromisu meklēšana. Vai
kādreiz nav jāieņem stingrāka pozīcija?
Es uzskatu, ka vienmēr ir
jāatrod kompromiss – tas ie
vēro ne tikai vairākuma, bet
arī mazākuma intereses un
viedokļus, ir jāatrod balanss.
Stingra pozīcija nozīmē no
stāties kāda viena pusē un
izdarīt spiedienu uz daļu no
biedriem. Risinot kādu jautā
jumu no atsevišķas pašvaldī
bas viedokļa, mums tomēr ir
jāskatās uz situāciju arī blakus
pašvaldības un visa reģiona
acīm. Mēs, protams, varam
visu ceļu naudu ielikt vienā

Pašvaldību ceļu un ielu
kopējais garums ir 38,7 tūkst.
km. No visa Latvijas ceļu tīkla
53% ir pašvaldību ceļi un ielas,
no tiem 21% ir ielas, bet 79% ‒
ceļi. Protams, finansējums paš
valdību ceļiem ir nepietiekošs.
Sevišķi smagi mēs to izjūtam
rudeņos un pavasaros, kad ceļi
kļūst neizbraucami. Šī problē
ma skar ne tikai iedzīvotājus,
kam jānokļūst uz darbu, bet arī
skolēnus, kuriem jātiek līdz sko
lām. Tāpat neizbraucamie ceļi
atstāj ietekmi uz drošību, vese
lību. Visi šie jautājumi ir saistīti.
Finansējuma proporcijai, kas
novirzāma pašvaldību ceļiem,
vajadzētu būt lielākai.
Vai, jūsuprāt, ceļu pārraudzība (un finansējuma sadale)
ir pareiza?
Ir gadījumi, kad pašval
dības pārņem valsts ceļu savā
valdījumā un to sakārto. Ma
nuprāt, īsti pareizi nav, ja tas
jādara par savu naudu. Taču
pašvaldības ir spiestas, jo kon
krētais ceļa posms ir nepiecie
šams tās iedzīvotājiem. Latvi
jai, salīdzinot ar citām valstīm,
ir ļoti liels un blīvs ceļu tīkls.
Bet katram ceļam ir sava vēs
ture. Ja ceļš ir, tas ir domāts
braukšanai, un ja tas ir domāts
braukšanai, tad tas ir jālabo un
jāuztur kārtībā. Var, protams,
būt runa par uzturēšanas in
tensitāti. Sadalījums patlaban
ir samērā objektīvs. Taču, ja
mēs gribam runāt par reģionā
lo un valsts attīstību kopumā,
pašvaldību ceļu finansējumam
vajadzētu būt lielākam.
Valsts vietējie ceļi līdzekļu trūkuma dēļ pēdējo 20
gadu laikā praktiski netika
laboti, jo prioritāte ir autoceļi ar lielāku satiksmes intensitāti. Taču tos pamatā izmanto konkrēto pašvaldību
iedzīvotāji. Kādu risinājumu
šai problēmai redz LPS?
Šīs problēmas risinājums
ir atkarīgs no finansējuma.
Ir jāsaprot, ka infrastruktūras
attīstība ir nākotnes ekonomi
kas attīstības pamats. Jāmeklē
papildu finansējums, jāpielieto
jaunas tehnoloģijas. Ministri
ja un nozare kopumā to spēs,
ja valdībā būs politiskā griba.
Pēdējos gados vietējiem ce
ļiem pieejamais finansējums
gadā nekad nav bijis lielāks
par 10 miljoniem, lai gan

nepieciešamība ir 130 milj.
eiro. Labā ziņa ir tā, ka esam
vienojušies ar Satiksmes mi
nistriju – valsts vietējiem ce
ļiem 2018. un 2019. gadā pa
pildus tiks piešķirti 25,6 milj.
eiro gadā. Savukārt 2020. gadā
papildus būs pieejami 37,3 milj.
eiro. Tas ir daudz vairāk nekā
šim mērķim līdz šim piešķirts.
Taču es gribu uzsvērt vēlreiz
– lai savestu kārtībā valsts vietē
jos autoceļus, būtu vajadzīgi 130
milj. eiro gadā. Tāpēc jārunā
par Autoceļu fondu un akcīzes
nodokļa novirzīšanu ceļiem. Un
tas ir politisks lēmums.
Iedzīvotāju kļūst arvien
mazāk, bet pašvaldību skaits
nemainās. Dažas no tām
nav spējīgas izdzīvot bez izlīdzināšanas fonda naudas.
Vai Latvijā nav pārāk daudz
pašvaldību?
Ja runājam tikai par skait
ļiem un jēdzieniem daudz/
maz, tad tas ir subjektīvs vērtē
jums. Piemēram, Lietuvā ir 60
pašvaldības, un kaimiņvalsts ir
Eiropas līdere – tur ir lielākās
pašvaldības Eiropā. Mums ir
119 pašvaldības, kas šādā apjo
mā darbu sāka 2009. gadā. Jo
projām atklāts ir jautājums par
29 sadarbības teritoriju veidoša
nu, ko ierosinājusi Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības
ministrija. Taču pašvaldībām
jau šodien ir brīvprātīga iespēja
sadarboties, un tās jau to dara:
izglītības, kultūras, uzņēmēj
darbības jomās. Neviena – ne
maza, ne liela pašvaldība – nav
pret šādu sadarbību. Lai varē
tu izvērtēt šo sadarbības teri
toriju izveidošanas rezultātā
iespējamo izmaiņu sekas, būtu
jāveic uz faktiem balstīta ana
līze. Pirmkārt, jāvērtē –kāds
ir mērķis, ko mēs no tā iegūs
tam. Es uzskatu, ka šodien nav
vajadzīga piespiedu sadarbība,
tā var būt tikai brīvprātīga.
Iespējams, runa var būt par
konkrētām funkcijām, reģio
nu stiprināšanu. Plānošanas
reģioni Latvijā darbojas, var
būt ir funkcijas, kuras jānodod
reģioniem. Kad tikām aicināti
izvērtēt iespējamo sadarbības
teritoriju izveidošanu, lūdzām
ministriju redzējumu – kādās
teritorijās tās būtu gatavas sa
darboties. Veselības ministrija,
piemēram, redz iespēju sadar
boties ar pašvaldībām astoņās
teritorijās. Pēc pašreizējiem
priekšlikumiem, Rīga, Jūrma
la un Pierīga ar 850 tūkstošie
iedzīvotāju būtu viens reģions,
bet Valka – ar 8200 iedzīvotā
jiem, atsevišķa teritorija. Kas
notiek? Kāds ir mērķis?
Pašvaldībām 2014.-2020.
gada periodā ceļu sakārtošanai (no Lauku atbalsta
dienesta) ir pieejams finansējums 126 milj. eiro apjomā. Vai jums ir informācija,
cik ceļu par šiem līdzekļiem
pašvaldībās ir jau tikuši
sakārtoti?
Šī programma ir tiešā vei
dā saistīta ar uzņēmējdarbības
vides uzlabošanu reģionos,
tiek sakārtoti ceļi, kas nepie
ciešami konkrētas uzņēmēj
darbības attīstīšanai. Process
ir sācies un pašlaik ir realizēti
22 projekti par kopumā 99
km. Viena kilometra izmaksas
šajos projektos ir ap 50 tūkst.
eiro. Vēl realizējami jeb aktīvi
ir 137 projekti – to izmaksas
vidēji būs 120 tūkst. eiro/km.
Notiek projektēšanas darbi
arī pie pārējiem projektiem,
jo šī nauda ir jāapgūst līdz

2020. gadam. Šādā veidā tiks
sakārtoti 2-3% autoceļu - pie
nesums it kā nav pārāk liels,
bet šī programma, kā jau tei
cu, ir orientēta uz komercdar
bības, nevis autoceļu attīstību.
Vai sabiedriskā transporta tīkls, jūsuprāt, ir optimāls?
Vai arī tas būtu jāpārskata,
ņemot vērā reālo cilvēku
daudzumu? Vai sabiedriskā
transporta un skolu autobusu funkciju varētu apvienot?
Protams, cilvēku daudzums
un to pārvietošanās ir jāvērtē.
Skaidrs, ka veselības aprūpes
koncentrēšanās kādā punktā vai
skolu optimizācija sabiedriska
jam transportam radīs papildu
slodzi. Tajā pašā laikā mate
mātiski aprēķināt sabiedriskā
transporta maršrutu attālumus,
nevērtējot ceļu stāvokli, nav pa
reizais ceļš.
Runājot par skolēnu pār
vadājumiem - tur, kur ir aktīva
sabiedriskā transporta kustī
ba, problēmu nav. Problēmas
ir vietās, kur pat padomju lai
kos, kad sabiedriskā transpor
ta tīkls bija daudz blīvāks, tas
nekursēja. Šādās vietās nogā
dāt bērnus 8:00 skolā un 15:00
atpakaļ mājās ir ļoti sarežģīti.
Ir jādomā par autobusu parka
uzturēšanu, šoferu algošanu,
taču darbs ir ļoti specifisks –
kurš ir gatavs to uzņemties?
Būtisks jautājums ir arī ceļu
kvalitāte – tā nereti ir tik slik
ta, ka autobusi tiek lauzti, at
bildīgie cilvēki ziemā nakts
vidū brauc skatīties, vai ceļi
vispār būs izbraucami. Taču
nevajadzētu pretstatīt uzņē
mējdarbības veikšanu, kas
šajā gadījumā ir sabiedriskais
transports, un sociālo funkci
ju, kas ir skolēnu autobusi. Es
uzskatu, ka gudrāk būtu sagla
bāt abas formas – gan sabied
risko transportu, gan skolēnu
pārvadājumus. Tās ir dažādas
jomas.

Tur, kur intereses
atšķiras, kompromiss nozīmē katram
kaut ko zaudēt no
savām maksimālajām prasībām.
Esat par vai pret IZM
pieteikto skolu reformu – likvidēt mazās vidusskolas un
stiprināt reģionālās?
Izglītības reformu nevar
risināt atrauti no autoceļiem –
ne ceļu tīkla, ne to kvalitātes.
Mēs saprotam, ka attīstītajā
Eiropā nokļūt 10 km līdz sko
lai pa labu ceļu nav problēma.
Bet Latvijā tā varētu būt prob
lēma. Šis jautājums ir jāskata
kontekstā ar citiem iesaistīto
pušu viedokļiem. Jāņem vērā
arī īpašnieka viedoklis – un
skolas īpašnieks ir pašvaldība.
Esmu pārliecināts, ka pašval
dības šim jautājumam pieies
atbildīgi – pašvaldību vadītāji
ir uz vietas, viņi redz situāciju,
izprot iedzīvotāju vajadzības.
Optimizējot skolu tīklu, var
parādīties vēl viena bīstama
lieta - var gadīties, ka bērns
ļoti ilgi brauc uz skolu – ja
viņam 1,5 h no rīta un vakarā
jābrauc uz/no skolas, tad mēs
varam stādīties priekšā, kā tas
bērnu ietekmē. Tāpēc svarīgi,
lai no šīs optimizācijas necieš
iedzīvotāji. Mums valstī ir jā
domā par iedzīvotāju ērtībām
un attīstību.
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Vai autoceļi ir
starp Saeimas
partiju
prioritātēm?
Valsts budžets ir galvenais un praktiski vienīgais
instruments, ar kuru valdība un parlaments
var iezīmēt sava darba prioritātes, iedalot tām
atbilstošu finansējumu. Lai budžeta apspriešanas
periodā uzzinātu Saeimas deputātu nostāju par
to, cik daudz līdzekļu būtu jāpiešķir autoceļiem,
“Autoceļu Avīze” veica aptauju, visām deputātu
frakcijām uzdodot četrus jautājumus.

Zaļo un zemnieku
savienības (ZZS)
frakcijas vadītājs
Augusts Brigmanis:
jebkura nozare ir
atkarīga no ceļu
infrastruktūras.
Vai
finansējums
autoceļiem ir jūsu frakcijas
prioritāte?
Autoceļi ir ZZS frakcijas
prioritāte. Galvenais uzdevums,
ir panākt nepieciešamo finansē
jumu ilgtermiņā arī pēc 2019.2020. gada.
2017.gadā valsts finansē
jums ceļiem Latvijā plānots 159
miljonu eiro apmērā, savukārt
Eiropas Savienības (ES) finan
sējums ceļiem Latvijā šogad
prognozēts aptuveni 130 mil
jonu eiro apmērā. Finansējums
ceļiem Latvijā krietni atpaliek
no Igaunijas un Lietuvas. Pat
laban vien trešdaļa autoceļu lie
totāju samaksāto nodokļu tiek
novirzīti ceļiem, turklāt 2020.
gada ES finansējuma vairs
nebūs, un paliks tikai valsts
budžeta līdzekļi, kas, pēc paš
reizējām aplēsēm, 2020.gadā
varētu būt 150 miljoni eiro.
No tiem kapitālieguldījumiem
atvēlami būtu tikai 75 miljoni
eiro, nodrošinot iespēju veikt
ceļu remontdarbus trīs reizes
mazākā apmērā nekā patlaban.
Diemžēl, saglabājot status quo,
un neko nemainot nedz valsts
finansējumā, nedz ceļu tīklā,
ceļu stāvoklis valsts autoceļu
tīklā turpinās pasliktināties.

Vai autoceļu uzturēšanai ir
jābūt starp valdības un valsts
budžeta prioritātēm?
Ceļu nozares sakārtošanai
un uzturēšanai valdības die
naskārtībā ir jābūt prioritārai.
Jebkura nozare ir atkarīga no
ceļu infrastruktūras. Pašlaik
valdība ir uzdevusi Satiksmes
un Finanšu ministrijām izvēr
tēt visas iespējas, tajā skaitā ana
lizējot alternatīvus avotus, kā
panākt ilgtspējīgu finansējumu
ceļiem. Tas jādara, skaidri apzi
noties, ka 2019. gads ir pēdējais,
kad pieejami ES struktūrfondu
līdzekļi. Galvenais uzdevums
ir nodrošināt, lai tajā brīdī, kad
samazinās ES fondu nauda, no
zarē varētu saglabāt tādu finan
sējuma apjomu, kāds tas ir šo
brīd. Tāpat valdībā jau šobrīd ir
panākta vienošanās, ka no 2020.
gada ceļiem novirzīto finansē
jumu palielinās par vismaz 5%
gadā, ja Iekšzemes kopprodukts
(KP) pieaugs vismaz par 5%.
Finanšu ministrijas prognozes
liecina, ka šāds pieaugums ie
spējams jau nākamgad. Bet sā
kot no 2018.gada arī no akcīzes
nodokļa par naftas produktiem
pārpildi pret plānoto novirzīs
ceļu remontiem un uzturēšanai,
kas šobrīd ir ne mazāk kā 7 milj.
eiro.
Pašreiz ir panākta vieno
šanās 2018.gadā valsts grants
ceļiem papildus novirzīt 25
miljonus eiro. Šie līdzekļi nāk
no akcīzes nodokļa iekasēšanas
plāna pārpildes 2016.gadā un
saskaņā ar valdības pērn lemto
tiks novirzīti valsts autoceļu tīk
la uzturēšanai.
Vai jūsu frakcija iestāties
par to, lai nākamā gada valsts
budžeta finansējums valsts ceļiem pieaugtu?
Jā, Latvijai jāspēj rast risi
nājumu, lai no valsts budžeta
līdzekļiem varētu turpināt uz
turēt valsts autoceļu tīklu. Ja
vēlamies, lai autoceļu stāvoklis
nepasliktinātos, valsts budžetā
skaidri jāiezīmē finansējums to
uzturēšanai un atjaunošanai.
Sliktais ceļu stāvoklis ik gadu
Latvijas autovadītājiem rada
zaudējumus kopumā vairāk
nekā miljarda eiro apmērā. Šie

zaudējumi rodas laika zuduma,
lielāka degvielas patēriņa un
amortizācijas dēļ. Nepiecieša
mais ikgadējais finansējums
valsts autoceļiem būtu 720
miljoni eiro. Pie šāda finansē
juma apmēra 10 gadu laikā va
rētu panākt, ka Latvijā nav sliktā
vai ļoti sliktā stāvoklī esošo ceļu,
taču pašreiz finansējums ceļiem
krietni atpaliek.
Vai jūs atbalstāt Autoceļa
fonda atjaunošanu? Kāpēc?
Autoceļu fonda atjaunoša
na ir labākais risinājums. Dis
kusijas par Autoceļu fondu
kā speciālo budžetu turpinās.
Ideja par fondu nekur nav pa
zudusi. Viegli ir izjaukt, kā to
savulaik izdarīja Repšes val
dība, bet sarežģīti ir atkal at
jaunot kā speciālo fondu ‒ kā
iezīmētus līdzekļus. Visus šos
gadus līdzekļi, kurus iekasē no
autobraucējiem, tiek tērēti arī
citām vajadzībām. Protams,
būtu tikai loģiski, ja tie at
grieztos atpakaļ uz ceļiem.

Frakcijas
“Vienotība” vadītāja
Solvita Āboltiņa:
ceļu un tiltu stāvokļa
uzlabošanai ir
jāturpina piešķirt
vairāk līdzekļu.
Vai
finansējums
autoceļiem ir jūsu frakcijas
prioritāte?
“Vienotības” frakcijas prio
ritāšu vidū vienmēr ir bijis at
balsts autoceļu sakārtošanai.

Par papildu naudu
autoceļiem no valsts
budžeta

Par Autoceļu fonda
atjaunošanu




(par pakāpenisku fonda atjaunošanu)

(pretī sagaidot konkrētu plānu līdzsvarotam izlietojumam visā valstī)





Laikā, kad “Vienotība” bija
atbildīga par satiksmes noza
ri, valdībā tika apstiprināta
un uzsākta autoceļu sakārto
šanas programmas realizācija,
kas paredzēja pakāpenisku
autoceļu fonda atjaunošanu
un visu galveno, kā arī lielā
kās daļas reģionālo autoceļu
tīkla sakārtošanu. Tāpat tika
panākta un veiksmīgi uzsākta
ES fondu apguve valsts galve
no un reģionālo autoceļu tīkla
atjaunošanai.
Vai autoceļu uzturēšanai ir
jābūt starp valdības un valsts
budžeta prioritātēm?
“Vienotība” jau iepriekš
uzsvērusi, ka ceļu sakārtošana
ir sevišķi būtiska, īpaši lauku
reģionu attīstībai. Autoceļu
uzturēšana un atjaunošana ir
svarīga iedzīvotāju mobilitātes
un uzņēmējdarbības attīstības
visā Latvijas teritorijā nodroši
nāšanai, kā arī sekmīgai izglī
tības, veselības aprūpes un citu
būtisku reformu īstenošanai.
Šo iemeslu dēļ autoceļu uztu
rēšanai neapšaubāmi ir jābūt
starp valdības un valsts budžeta
prioritātēm.
Vai jūsu frakcija iestāsies
par to, lai nākamā gada valsts
budžetā finansējums autoceļiem pieaugtu?
Apzinoties šī jautājuma
nozīmību, pēdējo gadu laikā
finansējums ceļu sakārtošanai
ir būtiski pieaudzis, un noris
aktīvi ceļu remontdarbi uz gal
venajiem autoceļiem, kā arī re
ģionos. Nenoliedzam, ka ceļu
un tiltu stāvokļa uzlabošanai ir
jāturpina piešķirt vairāk līdzek
ļu, tādēļ “Vienotība” atbalstīs
Ministru prezidenta un satik
smes ministra priekšlikumus
par finansējuma pieaugumu
autoceļiem, vienlaikus sagaidot,
ka par nozari atbildīgais mi
nistrs piedāvās konkrētu plānu
līdzsvarotam izlietojumam visā
valstī.
Vai jūs atbalstāt Autoceļu
fonda atjaunošanu? Kāpēc?
“Vienotība” atbalsta au
toceļu fonda pakāpenisku at
jaunošanu - par šo jautājumu
pirms 12. Saeimas vēlēšanām ar
nozares asociāciju tika paraks
tīta vienošanās. Apzināmies, ka
Latvijas ceļu kvalitāte ir atkarīga
no šim mērķim atvēlētajiem fi
nanšu līdzekļiem, tādēļ pakāpe
nisks un prognozējams autoceļu
finansējuma pieaugums un spe
ciālā fonda izveide ir mērķis, uz
ko nepieciešams virzīties.






Konkrētu atbildi nesniedza

Konkrētu atbildi nesniedza

Latvijas Reģionu
apvienības frakcijas deputāts Juris
Viļums: nozarei
daudzus gadus
netiek piešķirts
ceļu uzturēšanai
nepieciešamais
finansējums.
Vai finansējums autoceļiem
ir jūsu frakcijas prioritāte?
Jā! 2014.gada Saeimas
vēlēšanās startējām ar prog
rammu, kurā pie ceturtā pun
kta “Tautsaimniecība” tika
uzsvērts, ka esam par “valsts
un reģionālās nozīmes ceļu
infrastruktūras sakārtošanu
- ceļu fonda atjaunošanu”. Tā
pēc 12.Saeimas darba laikā
vārkkārt esam iestājušies par
finansējuma
palielināšanu
autoceļu tīkla sakārtošanai.
Pirmo reizi jau 2014.gada
11.decembrī, kad iesniedzām
likumprojektu “Grozījumi li
kumā “Par autoceļiem””, taču
diemžēl ne toreiz, ne pēc tam
mūsu sniegtās iniciatīvas
neguva Saeimas vairākuma
atbalstu.
Vai autoceļu uzturēšanai
ir jābūt starp valdības un
valsts budžeta prioritātēm?
Noteikti! To uzsvērām arī
frakcijas tikšanās reizē ar sa
tiksmes ministru. Kā arī no
sūtījām viņam piecu frakcijas
deputātu parakstītu vēstuli ar
aicinājumu ministram pašam
personīgi uzņemties atbildību
par autoceļu fonda atjaunošanu,
taču konkrēta rīcība no viņa pu
ses nav sekojusi.
Vai jūsu frakcija iestāsies
par to, lai nākamā gada valsts
budžetā finansējums autoceļiem pieaugtu?

Jā! Jau iepriekš esam tiku
šies ar biedrības “Latvijas ceļu
būvētājs” vadību un atbalstījuši
viņu sagatavoto priekšlikumu
redakcijas iepriekšējo gada bu
džetu skatīšanas procesā, esam
gatavi izvērtēt arī nākamos ie
rosinājumus. Starp citu, esam
aktīvi piedalījušies arī minētās
biedrības rīkotajos braucienos
pa reģionu ceļiem, kad vēlreiz
varējām arī klātienē iepazīties
ar sasāpējušām problēmām
novados.
Vai jūs atbalstāt Autoceļu
fonda atjaunošanu? Kāpēc?
Atbalstām. Tā kā Autoce
ļu fonds ir likvidēts, nozarei
daudzus gadus netiek piešķirts
ceļu uzturēšanai nepiecieša
mais finansējums. Līdzekļi,
kas tiek iekasēti no autobrau
cējiem, pamatojoties uz spē
kā esošajiem normatīvajiem
aktiem, regulāri tiek novirzīti
citām vajadzībām, ceļiem tos
atvēlot nepietiekamā apmērā.
Svarīgi ir rūpēties par Latvijas
ceļu infrastruktūras sakārtoša
nu un uzturēšanu ilgtermiņā.

Frakcija “No sirds
Latvijai” vadītāja
Inguna Sudraba:
būtiski jāpalielina
finansējums
autoceļiem.
Vai finansējums autoceļiem ir jūsu frakcijas
prioritāte?
Jā, finansējums autoceļiem
ir viena no frakcijas “No sirds
Latvijai” prioritātēm.
Vai autoceļu uzturēšanai
ir jābūt starp valdības un
valsts budžeta prioritātēm?
Jā, autoceļiem noteikti ir
jābūt vienai no valdības un
valsts budžeta prioritātēm, jo
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tas ir svarīgi visai tautsaimnie
cībai kopumā, lai nodrošinātu
iedzīvotāju mobilitāti, drošas
satiksmes plūsmas uz mūsu
autoceļiem un uzņēmējdarbī
bas attīstību novados.
Vai jūsu frakcija iestāsies
par to, lai nākamā gada valsts
budžetā finansējums autoceļiem pieaugtu?
Jā, lai veiksmīgi īstenotu
iecerēto Valsts autoceļu sa
kārtošanas programmu 2014.2020.gadam, būtiski ir jāpalie
lina finansējums autoceļiem.
Ir jāsaprot, ka strauji tuvojas
2019.gads, kad ievērojami sa
mazināsies ES fondu finansē
jums valsts autoceļiem. Savu
kārt 2020. gadā ES finansiālo
atbalstu Latvijas autoceļiem
vairs nepiešķirs. Tas būtiski
ietekmēs autoceļu infrastruk
tūras attīstību.
Vai jūs atbalstāt Autoceļu
fonda atjaunošanu? Kāpēc?
Partija “No sirds Latvijai”
atbalsta Autoceļu fonda atjau
nošanu. 2014.gadā mēs noslē
dzām vienošanos ar Latvijas
Pašvaldību savienību, Latvijas
pasažieru pārvadātāju asociā
ciju un Latvijas Motoklubu
Asociāciju par Autoceļu fonda
atjaunošanu. Esam iesnieguši
Saeimā izskatīšanai vairākus
projektus, lai šo mērķi īsteno
tu, diemžēl tie nav guvuši Sa
eimas vairākuma atbalstu.

Nacionālās
apvienības “Visu
Latvijai!-Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”
(NA) Saeimas
deputāts Romāns
Naudiņš: līdz 2020.
gadam pakāpeniski
jāatjauno Autoceļu
fonds.
Vai finansējums autoceļiem ir jūsu frakcijas
prioritāte?
Nacionālajā
apvienībā
strādājam pie Tautsaimniecī
bas programmas izveides, ar
kuru startēsim 13. Saeimas
vēlēšanās. Mūsu prioritāte
šajā programmā ir tautsaim
niecības un reģionālā attīs
tība, kas mūsu skatījumā ir
savstarpēji cieši saistītas,
nolūkā stiprināt Latvijas re
ģionus. Lai cilvēki gribētu
dzīvot un strādāt reģionos,
ir nepieciešama laba infra
struktūra - ceļi un citas ko
munikācijas. Līdz ar to, ceļu
infrastruktūra ir viena no
mūsu partijas prioritātēm.
Vai autoceļu uzturēšanai
ir jābūt starp valdības un
valsts budžeta prioritātēm?
Jā, protams! Līdz 2020.
gadam pakāpeniski būtu jā
atjauno Autoceļu fonds. Tam
piekrīt arī Saeimas Tautsaim
niecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisija,
kuru vada NA.
Vai jūsu frakcija iestāsies
par to, lai nākamā gada valsts

budžetā finansējums autoceļiem pieaugtu?
Šobrīd autoceļiem ir pie
ejams Eiropas Savienības
struktūrfondu atbalsts. Nāka
mā gada budžetā finansējums
autoceļiem nedaudz pieaugs,
šobrīd tas ir sabalansēts un
nav sagaidāms, ka tas, izskatot
Saeimā, būtiski mainīsies.
Vai jūs atbalstāt Autoceļu
fonda atjaunošanu? Kāpēc?
Pilnībā atbalstām, tā būs
viena no NA Tautsaimniecības
programmas prioritātēm.

Uldis Augulis: Speram soļus Autoceļu
fonda atjaunošanas virzienā

Ja vēlamies, lai autoceļu
stāvoklis pakāpeniski un ilgter
miņā uzlabotos, valsts budže
tā ir jāiezīmē prognozējams
un skaidrs finansējums. To
šobrīd aktīvi risinām, jo vēl
nav skaidrības par Eiropas
Savienības fondu apjomu pēc
2020.gada, kas, iespējams, būs
jākompensē no valsts budžeta
līdzekļiem vai arī būs jāaiz
ņemas. Autoceļu nozarei ir

Frakcijas SASKAŅA
deputāts Ivars
Zariņš: Autoceļu
fonds ļaus plānot
darbus efektīvāk
un kvalitatīvāk.
Lai arī frakcijas galvenās
prioritātes vienmēr ir bijušas
veselības aprūpe, izglītība, lab
klājība un citas sociālas prob
lēmas, jautājums par autoce
ļiem nekad nav atstāts novārtā
un līdz ar to saglabājis vietu
prioritāšu sarakstā.
Par Autoceļu fonda atjau
nošanu esmu iestājies pie ik
vienas iespējas un vairākkārt
arī iesniedzot priekšlikumus
Saeimā par šī fonda atjauno
šanu. Pēdējoreiz šāds priekš
likums sniegts šī gada maijā,
kad tika skatīta nodokļu refor
ma un tika izskatīti grozījumi
Autoceļu likumā.
Autoceļu fonda atjaunoša
na dotu dubultu labumu. Tas
kalpotu ne tikai kā maciņš,
bet arī kā svarīgs plānošanas
elements, jo, skaidri zinot ce
ļiem atvēlēto naudas plūsmu,
būtu iespējams plānot un
organizēt daudz efektīvāku
tās apgūšanu ‒ valstij laicīgi
plānojot un izsludinot pro
jektus, savukārt uzņēmējiem
plānojot savas investīcijas
iekārtās un cilvēkresursos
atbilstoši reāli sagaidāmajam
pieprasījumam, lai to spētu
apkalpot efektīvāk un kvali
tatīvāk. Rezultātā – mazākas
darbu izmaksas, augstāka
kvalitāte.
Pēc priekšlikuma ie
sniegšanas izdevies panākt,
ka Saeimas Tautsaimniecības
komisijā tiek konceptuāli at
balstīts priekšlikums par fon
da atjaunošanu. Ir uzsāktas
diskusijas par to, kā tas būtu
izdarāms, par ko atsevišķi
koalīcijas politiķi jau ir pau
duši neapmierinātību. Tur
klāt, lai arī ir izdevies iniciēt
diskusijas Saeimā par Valsts
autoceļu fonda atjaunošanu
un Tautsaimniecības komi
sijā pat izveidota darba gru
pa, kurai ir jāizstrādā risinā
jums, visticamāk šis process
beigsies ar kārtējiem tukšiem
solījumiem.

svarīgs ilgtermiņa redzējums,
lai precīzi plānotu ceļu un tiltu
remontdarbus. Tāpēc lēnām,
bet mērķtiecīgi speram soļus
Autoceļa fonda atjaunošanas
virzienā.
Jau šobrīd esmu panācis
papildu valsts budžeta finansē
juma nākamajos trīs gados no
virzīšanu tieši vietējo autoceļu
remontdarbiem. Nākamajā un
aiznākamajā gadā tie būs pa
pildus 25,6 milj. eiro, bet 2020.
gadā – 37 milj. eiro. Šos papil
du līdzekļus jau no 2018.gada
pilnībā novirzīsim tieši valsts
vietējo grants autoceļu sakār
tošanai. Pēdējo 25 gadu laikā
tas būs lielākais ieguldījums
vietējos autoceļos viena gada
ietvaros. Par šo naudu tiks
veikta gan dubultā virsmas

apstrāde, gan atjaunots grants
segums. Pēdējos gados pa
nākts, ka valsts galvenie au
toceļi ir labā stāvoklī. Savu
kārt grants ceļi bijuši pabērna
lomā. Tāpēc aktīvāk pievērša
mies tieši vietējo un reģionālo
ceļu sakārtošanai, lai uzlabotu
situāciju lauku novados.
Drīzumā tiks pabeigta arī
autoceļu inventarizācija, kas
parādīs valsts, pašvaldību un
privāto ceļu reālo situāciju,
elektrības patēriņu, skolu un
slimnīcu izvietojumu, pasažieru
pārvadājumus un citus būtiskus
faktorus, kas būs pamats turp
mākai finansējuma plānošanai
konkrētiem autoceļiem.
Vienmēr esmu uzsvēris,
ka katrs atjaunotais ceļš ir liels
ieguvums tieši iedzīvotājiem

un pašvaldībām, uzņēmējiem,
valsts ekonomikai kopumā.
Lielāko finansējumu ieguldām
tajos autoceļos, kur ir lielākā
satiksmes intensitāte un kurus
izmanto lielākais skaits cilvēku.
Šīm investīcijām nenoliedzami
ir būtiska ekonomiskā atdeve.
Taču ir jāpievērš arī liela uzma
nība cilvēku mobilitātei reģio
nos, kur noteicoša ir vietējo au
toceļu infrastruktūra. Sakārtota,
pieejama un kvalitatīva infra
struktūra piesaistīs investīcijas
arī jaunu ražošanas uzņēmumu
radīšanai un uzņēmējdarbības
sekmēšanai kopumā. Tāpēc lē
mums novirzīt papildu finansē
jumu vietējās nozīmes autoceļu
remontdarbiem ir pamatots un
vērsts uz novadu iedzīvotāju va
jadzībām.

FM: Iezīmējot nodokļus
konkrētām nozarēm, tiek
apdraudēta iespēja sabalansēt
visas vajadzības
Finanšu ministrija (FM) neslēpj, ka neatbalsta Autoceļu fonda
atjaunošanu. Kādi ir galvenie FM argumenti un kāds finansējums būs pie
ejams autoceļiem, kad beigsies Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsts,
lasiet Finanšu ministrijas sagatavotajās atbildēs.
Vai nodokļu nomaksai
būtu jābūt saistītai ar konkrētu
pakalpojumu, ko valsts sniedz
iedzīvotājiem, un vai tas, ka
cilvēki zina, kādiem mērķiem
tiek novirzīti viņu maksātie
nodokļi, mudina nodokļus
maksāt?
Valsts finanšu resursi ir ie
robežoti, bet vajadzību ir daudz.
Tāpēc, ja vienu vai otru no
dokļu ieņēmumi tiktu iezīmēti
konkrētai nozarei, tas apdrau
dētu iespēju valdībai, izstrādājot
gadskārtējo valsts budžetu, no
drošināt ekonomisko līdzsvaru.
Kāpēc FM ilgus gadus ir
pret Autoceļu fonda atjaunošanu (nejaukt ar budžeta programmu, runa ir par Autoceļu
fondu tādā statusā, kāds tas
bija, pirms E.Repšes laikā tika
likvidēts)?
Jau 2004. gadā Ministru ka
binetā tika nolemts, ka speciālā
budžeta statusu saglabā tikai
valsts sociālās apdrošināšanas
budžets un pārējie līdzšinējie
speciālie budžeti tiek iekļauti
pamatbudžetā. Jāuzver, ka Valsts
autoceļu fonda iekļaušana pa
matbudžetā pēc būtības nenozī
mē tā likvidāciju, jo finansējums
fondam netika samazināts.
Turklāt Satiksmes ministri
jas valsts budžeta programma
“Valsts autoceļu fonds” saņem
stabilu finansējumu no dotāci
jas no vispārējiem ieņēmumiem
un nav atkarīga no nodokļu un
nodevu izpildes.
Atbilstoši Likumam par bu
džetu un finanšu vadību budžets
ir līdzeklis valsts politikas reali
zācijai ar finansiālām metodēm,
un tas ir valdības finansiālās

darbības un vadības pamatā. Ie
zīmējot konkrēto valsts budžeta
līdzekļu apmēru novirzīšanu
vienai nozarei, tiek apdraudēta
iespēja valsts budžetā valdībai
sabalansēt visas valsts attīstībai
un drošībai nepieciešamās vaja
dzības. Tā ir galvenā problēma,
ka, iezīmējot noteiktus ieņēmu
mus noteiktajiem izdevumiem,
tiek ierobežotas valdības iespē
jas lemt par pieejamā finansēju
ma sadali atbilstoši prioritātēm
(jo lielāka ir speciālajiem mēr
ķiem iezīmētā daļa, jo mazāk
paliek līdzekļu, par kuru pārdali
valdība var lemt).
Citu valstu pieredze liecina: likvidējot Autoceļu fondu,
pēc 10 gadiem tiek pieņemts
lēmums to atkal atjaunot. Vai
Latvijā sagaidīsim Autoceļu
fonda atjaunošanu?
Ja valdībā tiks pieņemts
tāds lēmums, tad tas varē
tu tikt veidots ne ātrāk kā ar
2019. gadu, jo ir nepieciešamas
izmaiņas Ministru kabineta
noteikumos par budžeta pie
prasījumu izstrādāšanas un ie
sniegšanas pamatprincipiem un
jauns risinājums Vienotās valsts
budžeta plānošanas un izpildes
informācijas sistēmā, kā arī ir
vērtējamas valsts budžeta finan
siālās iespējas.
No visām trim Baltijas valstīm Latvija visvairāk atkarīga
no ES fondiem ceļu jomā. Vai,
pēc FM domām, tā ir normāla
situācija?
Katra dalībvalsts nacionālā
līmenī nosaka savas attīstības
prioritātes un investīciju vajadzī
bas, kā arī nacionālā līmenī lemj
par finansējuma sadalījumu

starp prioritātēm. Attiecīgi, plā
nojot un izvērtējot iespējamos
finansējuma avotus konkrētās
nozares attīstībai, ir jāņem vērā
visi nacionālā līmenī nozīmīgie
aspekti un kopējais investīciju
profils.
Saskaņā ar nacionāla līme
ņa lēmumiem, ES fondu 2014.2020.gada plānošanas periodā
ceļu infrastruktūras attīstībai
plānots novirzīt kopumā ES
fondu finansējumu 605 047 102
eiro apmērā.
Šī plānošanas perioda
ES fondu līdzekļi autoceļiem
beigsies jau 2019.gadā. Ko darīt? Ar ko tos nākamajos gados
aizstāt?
Lai mazinātu finansējuma
pārrāvumu starp ES fondu
2007. - 2013. gada plānošanas
periodu un 2014.-2020.gada
plānošanas periodu, ceļu infra
struktūras attīstības projektu īs
tenošana tika uzsākta vēl pirms
ES fondu plānošanas dokumen
tu apstiprināšanas; attiecīgi ir
loģiski, ka ceļu infrastruktūras
attīstības pasākumos paredzē
tais finansējums tiek investēts
visātrāk.
Šobrīd daļa no ceļu infra
struktūras attīstības projektu
līgumiem ir pabeigti, savukārt
atsevišķu projektu īstenošana
vēl turpinās.
Atbilstoši aktuālajām ES
fondu maksājumu budžeta
prognozēm, 2019.gadā valsts
ceļu projektos paredzēts izmak
sāt 70,28 milj. eiro, bet 2020.
gadā 10,23 milj. eiro (reģio
nālo ceļu projektu noslēguma
maksājumi).
Turklāt Ministru kabinets

2017.gada 22.augusta sēdē
(prot. Nr.40 43.§ 15.punkts)
pieņēma lēmumu nodrošināt
finansējuma pieaugumu valsts
autoceļiem un attiecīgi palieli
nāt finansējumu Satiksmes mi
nistrijas budžeta programmā
“Valsts autoceļu fonds” 2018.
gadam 25 616 453 eiro, 2019.
gadam 25 616 453 eiro un 2020.
gadam 37 285 510 eiro apmērā.
Vai nākamajā plānošanas
periodā būs paredzēts finansējums arī autoceļu uzturēšanai
un atjaunošanai? Ir izskanējuši viedokļi, ka jaunajā periodā
finansējuma instrumenti būs
savādāki.
Precīzs Latvijai pieejamais
ES fondu finansējuma apjoms
nākamajā plānošanas periodā
pēc 2020.gada būs zināms pēc
ES daudzgadu budžeta sarunu
noslēguma. ES fondu iegul
dījumi tiek plānoti atbilstoši
nacionālā līmenī noteiktajām
prioritātēm, kas tradicionāli
tiek identificētas nacionālajā
attīstības plānā. Precīza vieno
šanās par ieguldījumu apjomu
dažādām jomām tiek panākta,
izstrādājot ES fondu darbības
programmas, kuras tiek saska
ņotas ar Eiropas Komisiju.
Attiecībā uz ES līmeņa re
gulējuma izstrādi periodam pēc
2020.gada, Finanšu ministrija
kā Kohēzijas politikas fondu
vadošā iestāde Latvijā, iestā
sies par iespējami elastīgākiem
noteikumiem, kas dalībvalstīm
ļautu plānot izdevumus atbil
stoši to aktuālajiem izaicināju
miem un prioritātēm (t.sk. veikt
ieguldījumus autoceļos).
Turpinājums 6. lapaspusē.
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FM: Iezīmējot nodokļus konkrētām
nozarēm, tiek apdraudēta iespēja
sabalansēt visas vajadzības
Turpinājums. Sākums 5. lapaspusē.
Tā, piemēram, Latvija
neatbalstīs būtisku finanšu
instrumentu
(aizdevumu,
garantiju) apjoma palielinā
šanu, īpaši attiecībā uz iegul
dījumiem sabiedriskajā infra
struktūrā. Bet Latvija iestāsies
par grantu ieguldījumiem šajā
jomā.
Par kādiem līdzekļiem uzturēsim valsts ceļu tīklu nākamajos 5-10 gados?
Saskaņā ar ES fondu regulē
jumu, infrastruktūras, kas izvei
dota par ES fondu līdzekļiem,

uzturēšana ir jānodrošina no
valsts budžeta līdzekļiem.
Atbilstoši Likumam par
budžetu un finanšu vadību vi
dējā termiņa budžeta ietvara
likums tiek izstrādāts nāka
majiem trim saimnieciskajiem
gadiem, līdz ar to likumpro
jektā “Par vidēja termiņa ie
tvaru 2018., 2019. un 2020.
gadam” un likumprojektā
“Par valsts budžetu 2018.ga
dam”, ņemot vērā Ministru
kabinetā pieņemtos lēmumus,
Satiksmes ministrijas budžeta

programmā “Valsts autoce
ļu fonds” plānots finansējums
Valsts autoceļu uzturēšanai
un atjaunošanai 2018. gadā
171 971 088 EUR, 2019. gadā
172 089 088 EUR un 2020. gadā
180 915 881 EUR.
Pašvaldības ceļus “neoptimizē”, jo tad saņems mazāk
naudas. Vai finansējuma dalīšanas principiem nav jābūt
progresīvākiem?
No Valsts autoceļu fon
da tiek piešķirts finansējums
pašvaldību autoceļiem (ielām)

atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 11.marta noteiku
miem Nr.173 “Valsts pamat
budžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtība”, kas ir Sa
tiksmes ministrijas sagatavotie
noteikumi. Līdz ar to Satiksmes
ministrija kā vadošā valsts pār
valdes iestāde transporta un
sakaru nozarēs, tajā skaitā au
toceļu jomā, var rosināt veikt
grozījumus iepriekš minētajos
noteikumos, lai uzlabotu valsts
budžeta līdzekļu sadali.
ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas periodā arī pašval
dībām ir iespēja attīstīt savu
ceļu infrastruktūru caur pilsēt
vides atbalsta programmām,
nodrošinot uzņēmējdarbības
veicināšanu.

i

* Lai saglabātu valsts autoceļu tīklu labā braukšanas kvalitātē
un drošības līmenī, katru gadu uzturēšanā un periodiskajā atjau
nošanā nepieciešams ieguldīt 673 milj. eiro. Kopš 1991.gada valsts
autoceļiem ir uzkrājies remontdarbu deficīts 4,5 miljardi eiro.

* Finansējums valsts autoceļiem 2017. gadā

*VAS “Latvijas Valsts ceļi” apkopotā informācija.

Rekonstruēts tilts
pār Gauju Siguldā
Septembrī pēc rekonstrukcijas uz reģionālās
nozīmes ceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) tika
svinīgi atklāts tilts pār Gauju. Pirmo reizi tilta
atklāšana notika 1937. gada 23. jūlijā, taču Otrā
pasaules kara laikā tiltu uzspridzināja un vēlāk
uzbūvēja no jauna. Šogad tam ir 80 gadu jubileja.
Tilta pār Gauju Siguldā atklāšanas svinības 1937. gada 23. jūlijā. (Foto no LCM krājuma)

No kreisās:Siguldas novada pašvaldības vadītājs Uģis Mitrevics un VAS “Latvijas
Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.
Šis tilts ir vienīgais mono
līta dzelzsbetona konstrukciju
tilts Latvijā, kas balstās uz trīs
vairāk nekā 35 metrus platiem
lokiem. Tilta kopējais garums
ir 153 metri, bet augstums virs
upes pārsniedz 16 metrus. Šis
ir viens no svarīgākajiem satik
smes un tūrisma infrastruktūras
objektiem ārpus Rīgas, ņemot
vērā, ka Sigulda un Turaidas
muzejrezervāts, ko savieno at
jaunotais tilts, atrodas TOP 10
populārāko Latvijas tūrisma ga
lamērķu sarakstā.
Drošāks un draudzīgāks
Tilta rekonstrukcija tika
uzsākta pagājušajā gadā. Tam
ir izbūvēta jauna hidroizolācija
un ieklāts jauns asfalta segums.
Tiltam ir paplašinātas ietves (ie
priekš tās bija vienu metru pla
tas, tagad būs 2,5 m), lai tās būtu
ērti izmantojamas invalīdiem
un vecākiem ar bērnu ratiņiem,
bet tilta galos zem tilta izbūvētas
gājēju pārejas. Līdz ar to tilts ir

kļuvis drošāks un draudzīgāks
mazāk aizsargātajiem satik
smes dalībniekiem – gājējiem,
velosipēdistiem.
“Veicot tilta atjaunošanas
darbus, būvniekiem izaicinā
jums bija izveidot veidņu un
turu nostiprinājumu ietves pa
plašināšanai, jo lokveida kons
trukcijas vietām ir ļoti šauras,
un pietrūkst vietas turu at
balstīšanai. Turklāt kara laikā
četrus gadus pēc tā oficiālās
atklāšanas tilts tika uzspridzi
nāts un tagad, veicot rekons
trukciju, upes gultne bija jātīra
vēl no vecajām, pēc spridzi
nāšanas upē iekritušajām tilta
dzelzsbetona konstrukcijām.
Tas nebija viegli. Šovasar Gau
jā bija augsts ūdens līmenis,
tādēļ piekļuve šīm atlūzām
bija visnotaļ sarežģīta. Gaujas
tilts Siguldā ir unikāls ar to, ka
ir vienīgais trīslocīklu monolī
tā dzelzsbetona lokveida tilts
Latvijā,” norāda šī tilta pro
jekta vadītājs, VAS “Latvijas

Valsts ceļi” tiltu būvinženieris
Didzis Zvirbulis.
Tilta rekonstrukciju pēc
LVC pasūtījuma veica SIA
“Rīgas tilti”. Pērn darbi notika
līdz oktobra beigām, un atsā
kās šogad pavasarī. Būvdarbu
kopējās izmaksas ir 778 635
eiro ar PVN.
Bez ārvalstu speciālistu
līdzdalības
Tilta celtniecības priekšdar
bi Šoseju un zemesceļu departa
mentā aizsākās 1927. gadā, kad
to projektēja vecākais inženieris
K. Tomels. Līdz 1936. gadam
viņš bija pabeidzis tilta pamatņu
un balstu projektēšanu. Tālāko
tilta virsbūves projektēšanu vei
ca vecākais inženieris K. Gailis.
Tilta virsbūves darbu veikšana
tika uzticēta firmai “L. Neiburgs
un Co”, kas toreiz bija spēcīgākā
Latvijā.
Lai loka laidumam pie
šķirtu vēlamo formu, vispirms
bija nepieciešama atbilstošu

turu būve, kas prasīja daudz
kokmateriāla, lielu darbu un
atbilstošas zināšanas. Turas
projektēja tiltu inženieris pro
fesors P. Pāvulāns. Visi tilta es
takāžu balsti balstījās uz koka
pāļiem, no kuriem daži iedzīti
vairāk nekā 27 metrus zem
Gaujas normālā ūdens līmeņa.
Kopumā 153 metrus garajam
tiltam ir 463 koka pāļu.
Tilta projektēšanu un celt
niecību veica tikai Latvijas
inženieri un būvnieki saviem
spēkiem bez ārzemju firmu un
speciālistu palīdzības.
Visi republikas ceļinieki
uz viena tilta
20. gadsimts tautas vēstu
rē ienesa savas korekcijas, un
jau pēc četriem gadiem, Otrā
pasaules kara laikā, 1941. gada
vasarā, tilts tika uzspridzināts.
Pēc kara trūka ne tikai
elektroenerģijas, transporta
un tehnikas, bet arī ikdienā
nepieciešamo lietu, tāpēc tilta
atjaunošana bija grūts uzde
vums. Visi transportēšanas

darbi tika paveikti, izmantojot
tikai vienu kravas auto. 1949.
gada aprīlī iesāktie darbi līdz
decembrim bija pabeigti tik
tāl, ka pa tiltu varēja atklāt pa
gaidu satiksmi, bet jau 1950.
gada 1. maijā gatavo tiltu no
deva ekspluatācijā. Tilts tika
atjaunots iepriekšējā izskatā,
pie tā strādāja inženieri T. Vit
kuss un G. Kunnoss, profesori

P. Pāvulāns un A. Tramdahs,
būvdarbus vadīja pēckara tiltu
būves speciālists G. Janovskis.
Tilta atjaunošanā pieda
lījās gandrīz visi republikas
ceļinieki, strādājošo kopskaits
atsevišķos periodos bija pat
700 cilvēku.
Līdz šim pēdējo reizi tilts
pāri Gaujai piedzīvoja rekon
strukciju 1999. gadā.
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Siguldā 76%
automašīnu
atklāj
pārkāpumus

Reinis Nitišs un CSDD
aicina: “Pierādi sevi
citur, nevis uz ceļa!”
Lai autovadītājus ceļu satiksmē atturētu no agresīvas
braukšanas,Ceļusatiksmesdrošībasdirekcija(CSDD)un
kampaņas “Pierādi sevi citur, nevis uz ceļa!” galvenais
varonis Reinis Nitišs arī šogad aicinās autovadītājus
“Pierādīt sevi citur, nevis uz ceļa!”.
Populārais
rallijkrosa
braucējs Reinis Nitišs ir pār
liecināts, ka ceļu satiksmes no
teikumu ievērošana nemazina
un neapdraud šofera personī
bu vai statusu. Autosportista
aicinājums autovadītājiem ir
apliecināt savas spējas vai izlā
dēt enerģiju sporta zālē, virtu
vē vai darbā, nevis pie stūres,
agresīvi un ātri braucot. CSDD
savukārt oktobrī aicinās pie
rādīt savas spējas Biķernieku
trasē.
Šobrīd agresīva braukšana

tiek definēta kā vairākkārtēja
braukšanas joslu maiņa ap
steidzot, apdzīšana pa pretējā
virziena joslu vai apbraukšana
pa sabiedriskā transporta joslu,
ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu,
velosipēdu ceļu vai citām vie
tām, kas nav paredzētas trans
portlīdzekļu braukšanai.
Mazāks ātrums, mazāk
ievainojumu
Ceļu satiksmes statistikas
analīze un starptautiskā piere
dze liecina: ja vidējais ātrums
palielinās par 10%, tad risks

iekļūt ceļu satiksmes negadījumā
palielinās par 20%, ievainoto
skaits palielinās par 40%, bojā
gājušo skaits palielinās par 50%.
Pasaules Veselības orga
nizācijas dati liecina, ka, ne
raugoties uz lielajiem sodiem,
vidēji 40% līdz 50% autovadī
tāju regulāri pārsniedz atļauto
braukšanas ātrumu. Savukārt
attīstītās valstīs ātrums, kā arī
dažādi blakus faktori, piemē
ram, mobilo ierīču lietošana,
nogurums, alkohols kā nā
ves cēlonis ir vidēji katram

Darbu uzsāk
četri stacionārie
fotoradari

stacionārie fotoradari, nodroši
not to, ka līdz nākamā gada bei
gām Latvijā kopumā darbojas
100 radari.
Radaru atrašanās vietas
tiek izvēlētas, izvērtējot sim
tiem ceļu satiksmes negadīju
mu statistiku, „melnos punk
tus” un informāciju par ceļu
posmiem ar intensīvu satik
smes plūsmu. Vietas izvēlētas
un saskaņotas, sadarbojoties
CSDD un satiksmes drošībā
un satiksmes organizācijā ie
saistītajām atbildīgajām in
stitūcijām - Valsts policijai,
VAS „Latvijas Valsts ceļi” un
pašvaldībām.
Stacionāro fotoradaru uz
stādīšana jau devusi būtisku

Visbiežāk bojājumi bija saistīti ar bremžu un balst
iekārtas sistēmām, kā arī neatbilstošām gaismām.
Ja diagnostikā transportlīdzeklim netika atklāti būtis
ki bojājumi, klientiem bija iespēja veikt arī auto tehnis
ko apskati, pirms tam veicot nepieciešamos maksājumus.
“Tehniskās apskates nakts” vecākais auto bija 1988.gada Opel
Ascona. Siguldā populārākās auto markas bija Volkswagen (30), savukārt otro un trešo vietu dalīja Audi (27)
un Opel (27). Pasākuma vidējais auto vecums - 16 gadi.
Cilvēkiem uz pasākumu bija ieradušies dažādu mērķu vadīti.
Vairāki autovadītāji atzina, ka vēlējušies saņemt auto tehniskā
stāvokļa novērtējumu, savukārt citi autovadītāji bija devušies uz
“Tehniskās apskates nakti”, lai veikt auto tehnisko apskati; šādu
iespēju izmantoja 48 klienti. Savukārt vēl citi autovadītāji - vēlēju
šies vienkārši labi pavadīt laiku un baudīt mūziku.

Konkurss “Gribu
būt mobils”
Lai palīdzētu skolēniem apgūt kvalitatīvas
zināšanas par satiksmes drošības jautājumiem,
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) aicina
visus 6.-8. klašu skolēnus šajā mācību gadā būt
mobiliem un piedalīties konkursā „Gribu būt
mobils”. Pieteikumu anketu aizpildiet mājas
lapā www.berniem.csdd.lv.

Uz Latvijas ceļiem sākuši darboties 4
jauni stacionārie fotoradari, kas atrodas
Pūrē, Durbē, Lilastē un Baldonē. Tas
nozīmē, ka uz Latvijas ceļiem kopumā
darbojas 52 stacionārie fotoradari.
Pirms to atrašanās vietām ir
izvietotas informatīvas ceļa zī
mes, uz kurām norādīts ātru
ma mērierīces atrašanās vietā
atļautais braukšanas ātrums.
CSDD vērš autovadītāju uz
manību, ka braukšanas ātru
ma režīms ir jāievēro vienmēr
un ne tikai šajās vietās.
Valdības apstiprinātais sta
cionāro fotoradaru uzstādīšanas
plāns paredz līdz 2018.gadam
uz Latvijas ceļiem kopumā uz
stādīt 100 ātruma mērierīces,
kas ievērojami paplašinātu at
ļautā braukšanas ātruma pār
kāpēju kontroli. Līdz šī gada
beigām plānots uzstādīt vēl 8
radarus. Savukārt 2018.gadā uz
ceļiem parādīsies vēl 40 jauni

trešajam ceļu satiksmes nega
dījumā bojā gājušajam.
Turklāt mazāks ātrums
nozīmē ne tikai glābtas cilvēku
dzīvības, bet arī tīrāku vidi un
gaisu, kā arī ietaupītu degvielu.
Iespēja savas spējas pārbaudīt trasē
CSDD un Reinis Nitišs
arī šogad autovadītājus uzru
nās ar video klipa palīdzību,
kurā autosportists aicina kādu
agresīvu un steidzīgu braucē
ju pierādīt savas braukšanas
prasmes trasē. Video klips
CSDD Youtube kanālā kļuvis
par visvairāk skatītāko klipu
- to noskatījušies vairāk nekā
300 tūkst. cilvēku. Tāpat video
klips iemantojis daudzu tūk
stošu cilvēku atzinību arī citās
sociālajās platformās.
Kampaņas “Pierādi sevi
citur, nevis uz ceļa!” otrā daļa
notiks oktobrī Biķernieku
trasē. Tās laikā CSDD jebku
ram interesantam bez maksas
piedāvās braukšanas apmā
cības, kuru pēdējais posms
būs ātruma sacensības trasē.
CSDD aicina sekot līdzi in
formācijai par pieteikšanās sā
kumu mājaslapā www.csdd.lv.
Kampaņu „Pierādi sevi ci
tur, nevis uz ceļa!” organizē
CSDD, tā tiek daļēji finansēta
no OCTA līdzekļiem.

Siguldas tehniskās apskates stacijā septembra sākumā notikušajā “Tehniskās apskates nakts”
pasākumā, kurā bez maksas bija
iespējams veikt automašīnas diagnostiku, konstatēti lielāki vai
mazāki bojājumi 76% pārbaudīto
automašīnu.

pienesumu ceļu satiksmes
drošībai, jo radaru vietās ir
samazinājies ātri braucošo
transportlīdzekļu skaits, kas
savukārt samazinājis satik
smes plūsmas ātrumu. Tāpat
radaru vietās nav bojā gājušo
dēļ ātruma pārsniegšanas.
Stacionārie fotoradari ir
tikai viens no satiksmes dro
šības uzlabošanas instrumen
tiem. Tikpat nozīmīga ir ceļu
uzlabošana, policijas klātbūt
ne un pārvietojamie radari,
sabiedrības izglītošana un
informēšana.
Vairāk informācijas par sta
cionārajiem fotoradariem un to
atrašanās vietu karte atrodama
CSDD mājaslapā.

Sākoties jaunajam mācību
gadam, ļoti aktuāls ir un paliek
jautājums par ceļu satiksmes
noteikumu teorētiskajām zi
nāšanām un to praktisku pie
lietojumu ikdienā, piedaloties
ceļu satiksmē. Ik gadus CSDD
organizē satiksmes drošī
bas izglītojošas kampaņas un
projektus par dažādām ak
tuālām tēmām – atstarotāju
un drošības jostu lietošana,
izglītības projekti jaunajiem
gājējiem, topošajiem velosi
pēdu un mopēdu vadītājiem.
Daudzu gadu preventīvie
pasākumi ir devuši rezul
tātus - 2017. gada septiņos
mēnešos kaut nedaudz, bet ir
mazinājies ceļu satiksmē cie
tušo bērnu skaits, salīdzinot ar

2016. gada attiecīgo periodu,
par 3% mazāk bērnu ir guvuši
ievainojumus ceļu satiksmes

negadījumos. Diemžēl 2017.
gada septiņos mēnešos satik
smes negadījumos dzīvību
zaudējuši trīs bērni, kuri visi
ir bijuši pasažieri. Nākamā ap
draudētākā grupa ir gājēji – 88
ievainotie (2016. gada attiecī
gajā periodā 98 bērni).
Fināla sacensībās pirmās
vietas ieguvēju komanda sa
ņem galveno balvu – ceļo
jumu biroja dāvanu karti iz
glītojošam ceļojumam 1800
eiro vērtībā. Arī fināla otrās
un trešās vietas ieguvēju ko
mandas – ceļojumu biroja
dāvanu karti, bet veiksmīgos
konkursa neklātienes kārtas
un visus klātienes septiņu
pusfinālu dalībniekus gaida
stilīgas balvas.
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Ja ceļā moka izsalkums,
izvēlies ko veselīgu

Gandrīz katrs no mums ir piedzīvojis brīdi, kad sāk
mocīt izsalkums, tomēr laika kārtīgai maltītei nav un
gribas nopirkt kādu našķi. Nacionālais pārtikas mazumtirdzniecības tīkls ELVI kopā ar uzturzinātnes speciālisti
un pārtikas tehnoloģi Dzintru Koktu piedāvā padomus
tiem, kas vēlas uzkost, dodoties ceļā. Atliek tikai atrast
tuvāko veikalu un iepirkties.
Augļi un dārzeņi
Veselīgo ātro uzkodu klasika,
protams, ir svaigi augļi un dārze
ņi. Ja izvēlamies ēst augļus, jāat
ceras, ka izsalkuma remdēšanai
noderēs jebkurš garšas kārpiņām
tīkams auglis vai sezonas ogas,
vienīgi pirms lietošanas uzturā
šie produkti jānomazgā. Savukārt
ātrai apēšanai piemērotu dārzeņu
sortiments veikalos ir mazāks,
taču arī dārzeņu ražotāji arvien
vairāk piedāvā tūlītējai patērēša
nai sagatavotus produktus ērtos
iepakojumos, kas var kļūt par
veselīgu našķi un labu alternatīvu

izsalkuma remdēšanai. Šādam
mērķim droši var izvēlēties ķirš
tomātiņus un mini burkānus, de
rēs arī nomazgāti neliela izmēra
gurķi.
Žāvētie augļi un rieksti
Bagātīgs uzturvielu avots,
ko varam izvēlēties ātrām uz
kodām, ir žāvēti augļi un rieksti.
Ātrai izsalkuma remdēšanai de
rēs teju jebkuri rieksti un augļi,
taču jāatceras, ka šie produkti
satur ne vien vērtīgas uzturvie
las un taukskābes, bet arī daudz
kaloriju un taukvielu, tāpēc tie
jāēd ierobežotā daudzumā.

Dažādi piena produkti
Veselīgas enerģijas devu or
ganismam var nodrošināt, izvē
loties piena produktus. Veikalu
plauktos ir pieejami gan dažādi
dzeramie jogurti ērtos iepako
jumos, gan olbaltumvielu kok
teiļi. Izsalkumu labi remdēs arī
siers, ko var nopirkt, sagrieztu
šķēlēs vai fasētu stienīšos.
Graudaugu un maizes
izstrādājumi
Ātrām uzkodām noderēs
dažādi pilngraudu izstrādājumi,
maize ar žāvētu augļu, riekstu
vai dārzeņu piedevu, auzu pār
slu un dažādu sēklu (saulespu
ķu, ķirbju, linsēklu utt.) cepumi
ar samērīgu cukura daudzumu.
Izvēlieties tos miltu produktus,
kam nav pievienoti hidroge
nētie tauki, krāsvielas un aro
matizētāji – jo vienkāršāks būs
produkta sastāvs, jo vieglāk būs
izlemt, vai šis ēdiens derēs jūsu
maltītei!
Veselīgākie dzērieni
Vislabākais dzēriens ātrai
slāpju veldzēšanai, protams, ir
ūdens, turklāt labāk izvēlēties
ūdeni bez piedevām un garšas
uzlabotājiem. Ja reizumis vē
laties sevi vai savas atvases pa
lutināt ar kādu citu dzērienu,
izvēlieties dabisku augļu sulu,
nektāru vai kvasu ar mazāku
cukura daudzumu.

TAVA SPĒKA
UZPILDES STACIJA

www.virsia.lv

Aizkraukles birojs
Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Tālr.: +371 65133677, e-pasts: birojs@virsia.lv

Rīgas birojs
Bieķensalas iela 21, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67807505, e-pasts: riga@virsia.lv

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
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