
[---> 3. lapaspuse ]

Oktobris 2015 [---> 4. lapaspuse ]

Izlabots brāķis uz 
Alūksnes – Liepnas ceļa

Pavasarī plaši izskanēja pārmetumi, ka līdz ar sniegu nokusis autoceļa Alūksne 
– Liepna (P41) posms, kuram pērn tika veikta divkāršā virsmas apstrāde. Nu vi-
sas nepilnības ir novērstas – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) šovasar ir 
veikusi garantijas remontu un sola, ka šoreiz virsma kalpos kā nākas. 

[--> 3. lapaspuse]

[---> 6. lapaspuse ]

Pārkāpumu dēļ „Ceļu 
satiksmes drošības 
direkcija” anulē apliecības 
instruktoriem un atņem 
mācību kartes autoskolām.

[---> 7. lapaspuse ]

Jaunajā mācību gadā VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” (LVC) Latvijas 
vispārizglītojošo skolu skolēniem 
piedāvā iespēju doties bezmaksas 
ekskursijā uz Ceļu laboratoriju. 

Ekonomists Vjačeslavs Dombrovskis: 
Galvenā valsts problēma ir darbspējīgo 
iedzīvotāju aizbraukšana. Tiem, kas 
palikuši, paliek arī proporcionāli 
lielāks veco cilvēku un publiskās 
infrastruktūras, tajā skaitā ceļu, 
uzturēšanas slogs.

Ko Saeimas deputāti domā par 
Autoceļu fonda atjaunošanu un 
nākamā gada finansējumu valsts 
autoceļiem? Aptaujas rezultāti.



AKTUĀLI2
Īsumā Viedoklis

Skaitļi un fakti

Uzteic veloinfrastruk-
tūras attīstītājus

Konkursā „Draudzīgs velo-
sipēdistam” par ieguldījumu 
velokultūras veicināšanā un 
infrastruktūras attīstīšanā, 
publiskās vietās uzstādot 
kvalitatīvas velonovietnes un 
ieviešot citus riteņbraucē-
jiem draudzīgus risinājumus, 
uzteikti 26 laureāti, informē-
ja pasākuma organizatori.
To vidū Carnikavas novada 
pašvaldība par Latvijā garāko 
velosipēdistu un gājēju tiltu, 
Smiltenes novada pašvaldība 
par velomaršrutu izstrādāšanu 
un apvienoto gājēju un velo-
celiņu izveidošanu, Alūksnes 
Tūrisma informācijas centrs 
par velosipēdistu un gājēju 
tilta izveidi, Strenču novada 
dome par trīs kilometrus gara 
veloceļa izbūvi un citi.  

Saņem balvu par mūža 
ieguldījumu 

Balvu par mūža ieguldījumu 
būvindustrijā saņēmis „Au-
toceļu Avīzes Gada balvas” 
eksperts Juris Anitens, SIA 
8CBR bijušais tehniskais di-
rektors. Ņemts vērā viņa ie-
guldījums ceļu būvniecības 
attīstībā un apjomīgu un sa-
režģītu objektu vadībā.
Būvindustrijas lielo balvu 
rīko žurnāls „Būvinženieris” 
un „Latvijas Būvinženieru 
savienība” sadarbībā ar citām 
nozares profesionālajām ne-
valstiskajām organizācijām.

Disciplinēs 
autovadītājus

Jau šoruden uz Latvijas bīs-
tamākajiem ceļu posmiem 

plānots uzstādīt 11 auto-
mašīnu ātruma mērīšanas 
displejus, kas realizēs au-
tovadītāju disciplinēšanas 
funkciju. Minētās inter-
aktīvās ceļa zīmes plānots 
izvietot „melnajos punk-
tos” un izglītības iestāžu 
tuvumā. 
Šie displeji, kas šobrīd Lat-
vijā redzami Smiltenē un 
Pļaviņās, pilda radara funk-
ciju, fiksējot autovadītāja 
braukšanas ātrumu ar mērķi 
disciplinēt autovadītāju, mu-
dinot ievērot atļauto brauk-
šanas ātrumu. 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
displeju uzstādītājus izvēlē-
sies, organizējot iepirkuma 
procedūru.

„Bonus-Malus” klase 
palielinās vairāk nekā 
samazinās

Transportlīdzekļu īpašnieku 
apdrošināšanas risku vērtē-
šanas sistēmā „Bonus-Ma-
lus” pēc risku klašu aprēķina 
klase palielinājusies 354,66 
tūkstošiem, bet samazinā-
jusies 167,61 tūkstotim au-
toīpašnieku, liecina Latvijas 
Transportlīdzekļu apdroši-
nātāju biroja (LTAB) apko-
potie dati.
Šogad salīdzinājumā ar pa-
gājušo gadu neapzinīgo 
autoīpašnieku skaits ar ze-
mākajām „Bonus-Malus” 
klasēm samazinās. Tomēr 
samazinājies arī augstākajās 
klasēs ietilpstošo autoīpaš-
nieku īpatsvars. Nemainīga 
klase saglabājusies 755,33 
tūkstošiem autovadītāju.
„Bonus-Malus” ir transport-
līdzekļu īpašnieku apdro-
šināšanas risku vērtēšanas 
sistēma, pēc kuras apdroši-
nāšanas sabiedrība vadās, 
aprēķinot atlaides vai pie-
maksas OCTA.

Zigmārs Brunavs, 
biedrības “Latvijas 
Ceļu būvētājs” 
izpilddirektors

Biedrība “Latvijas Ceļu 
būvētājs” (LCB) vienmēr ar 
cerībām ir raudzījusies uz tā 
sauktajām jaunās politikas ini-
ciatīvām ceļu būves nozarē, uz 
kuru pamata valsts plāno un 
piešķir nepieciešamo finansē-
jumu. Jēdziens “jaunā politi-
ka” pēc būtības paredz kvalita-
tīvi jaunu projektu uzsākšanu, 
taču ceļu remonti nav nekas 
jauns, negaidīts un iepriekš 
neparedzams. Ja ceļš vai tilts 
reiz ir uzbūvēts, tad jārēķinās, 
ka pēc gadiem tas būs jālabo 
un šim mērķim ir jāparedz 
finansējums.

Papīrs pacieš arī jaunās 
politikas iniciatīvas

Tomēr lai jau tas, kā tiek 
plānots finansējums, paliek 
valdības ziņā. Ja bedru likvi-
dēšana ir jauna politika, tad lai 
tā arī būtu. Galvenais – lai tik-
tu panākts, ka bedru uz ceļiem 
patiešām vairs nav.

Tā nu Satiksmes minis-
trija ir izstrādājusi veselas 
sešas jaunās politikas ini-
ciatīvas 2016. – 2018. gada 
budžetam atbilstoši Saeimas 
apstiprinātajiem Nacionālā 
attīstības plāna uzdevumiem 
un iesniegusi tās valdībā. 
Katras programmas izstrādā-
šanā tika patērēti ievērojami 
resursi, jo pie tām nopietni 
strādāja kvalificēti ministri-
jas speciālisti.

Taču drīz vien izrādījās, 
ka paveikts bezjēdzīgs, nevaja-
dzīgs darbs. Viss beidzās ar to, 
ka pat ne finanšu ministrs, bet 
kāds vidēja ranga ierēdnis uz-
pūtīgi paziņoja – lai Satiksmes 
ministrija pat nemēģina virzīt 
tādas programmas, tāpat nau-
das tām nebūs! Izrādījās, ka 
ierēdņa vārdam ir lielāks svars 
nekā valdības solījumiem, 

Saeimas lēmumiem un nu jau 
par zobgaļu apsmiekla objektu 
kļuvušajam Nacionālās attīstī-
bas plānam. Visas sešās jaunās 
politikas iniciatīvas ir nonāku-
šas tur, kur parasti nonāk vairs 
nevajadzīgie papīri.

Jaunās politikas iniciatīva 
“Autoceļu sakārtošanas pro-
gramma 2014. - 2020. gadam”, 
piemēram, paredzēja, ka valsts 
vietējo, tajā skaitā pierobežas 
ceļu sakārtošanai nākamgad 
piešķirs 32 miljonus EUR. 
Taču nekā tāda nebūs, visi so-
lījumi par tūlīt, tūlīt gaidāmo 
lūzumu ceļu sabrukuma ap-
turēšanā ir izrādījušies tukša 
parunāšana. 

Netiks īstenotas arī citas 
jaunās politikas iniciatīvas. 
Ne “Pievedceļu rekonstruk-
cija pirms robežšķēršošanas 
vietām „Terehova”, „Grebņe-
va”, „Vientuļi”” (12,5 miljoni 
EUR), ne “Valsts galvenā au-
toceļa projekta „E67/A4 Ķeka-
vas apvedceļš” PPP procedū-
ras uzsākšana” (5,795 miljoni 
EUR), ne “Valsts autoceļu tīk-
lā esošo tiltu tehniskā stāvokļa 

uzlabošana” (1,9 miljoni 
EUR), ne “Valstij piekrītošā, 
trešajām personām piederošā 
nekustamā īpašuma atsavi-
nāšana” (0,06 miljoni EUR) 
un pat ne “Rīcības plāna 
trokšņa samazināšanai valsts 
autoceļiem īstenošanai”, kam 
nākamajā gadā finansējuma 
nebūs.

Redzams, ka arī visas ru-
nas par to, ka valsts beidzot 
nopietnāk ķersies pie bīstamo 
tiltu remontiem, izrādījušās 
bez jebkāda pamata. 

Vai 2017. gada budžeta 
veidošanā ar jauno politikas 
iniciatīvu ņemšanu par pilnu 
būs citādāk? Diemžēl ir grū-
ti noticēt, ka pēkšņi sāksies 
pārvērtības, un tāpēc, lai 
atgādinātu par nepadarīto, 
LCB 28.septembrī iesniedza 
Saeimā tālajos astoņdesmi-
tajos gados ražotu portfeli 
ar sabrukuma stāvoklī no-
nākušu valsts autoceļu un 
tiltu nolietojuma aktiem, tā 
aicinot deputātus personīgi 
uzņemties atbildību par aiz-
mirstajiem ceļu posmiem. 

Avots: VAS “Latvijas Valsts ceļi”

“Pērn apstiprinātajā trīs gadu valsts budžetā valsts ceļu uzturēšanai un 
remontiem bija paredzēti 150 miljoni eiro. Diemžēl šogad valdība pieņē-
ma lēmumu finansējuma apjomu par 4,5 miljoniem samazināt. 

Jau ilgu laiku esam situācijā, kad abām mūsu Baltijas kaimiņvalstīm 
valsts finansējums autoceļiem ir krietni lielāks, turklāt Igaunijā ir ievēroja-
mi mazāks autoceļu tīkls. Ja vēlamies sasniegt punktu, ka tiek remontēts 
tikpat liels autoceļu kilometru daudzums, cik nolietojas, valsts budžetā 
autoceļiem ir jāatvēl lielāki līdzekļi.”

VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange

Par apstākļiem, kas negatīvi 
ietekmē braukšanu pa valsts 

autoceļiem, aicinām ziņot 
arī Tvitera kontā @LVceli. 

Informācija par aktuālajiem 
braukšanas apstākļiem 

ir pieejama www.lvceli.lv 
un Waze aplikācijā. 

VAS Latvijas valsts ceļi 
Satiksmes informācijas 

centra diennakts 
bezmaksas telefons

80005555
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Skolām liela interese par 
Ceļu laboratoriju 

Aicinām pieteikties ekskursijām, zvanot pa tālruni 67028161, 
67028144. Vēlamais ekskursiju norises laiks: darba dienās no plkst. 
10.00 līdz 16.00. Ekskursijas LVC Ceļu laboratorijā varēs notikt līdz 
novembra beigām. 2016. gadā ekskursijas atsāksies maijā.
Vienlaicīgi iespējams uzņemt vienu klasi. Ekskursijas ilgums 1 – 2 
stundas. LVC Ceļu laboratorija atrodas Rīgā, M.Rencēnu ielā 1a.

Ekskursantiem par piemiņu tiek dāvināti ceļu segumu paraugi.

Laboratorijā tiek pārbaudīts ne tikai asfalts, bet arī ceļu 
būves materiāli, ko izmanto ceļu virsmām un pamatnei, 
– smiltis, šķembas, grants.

Bērniem tiek demonstrētas iekārtas pārbaužu veikšanai.

Laboratorijā skolēniem tiek demonstrēti materiāli, kurus 
pārbauda Ceļu laboratorijā. Ar rokām aiztikt atļauts!

Ceļu laboratorijas Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs 
Viktors Tams sagaida Rīgas 6. vidusskolas 4. klases skolēnus.

Sākoties jaunajam mācību gadam, VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) Latvijas vispārizglītojošo skolu skolēniem piedāvā 
iespēju doties bezmaksas ekskursijā uz Ceļu laboratoriju. 

Izlabots brāķis uz Alūksnes – 
Liepnas nokusušā ceļa

Pavasarī plaši izskanējušie pār-
metumi par līdz ar sniegu nokusu-
šo autoceļa Alūksne–Liepna (P41) 
posmu, kuram pērn tika veikta 
divkāršā virsmas apstrāde, nu ir 
novērsti – VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” (LAU) šovasar ir pavei-
cis garantijas remontu un sola, ka 
šoreiz virsma būs izturīgāka. 

Par LAU paveikto personiski pārliecinājās (no kreisās) LAU valdes priekšsēdētājs Vladimirs 
Kononovs, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, satiksmes 
ministrs Anrijs Matīss, VAS „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange un 
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Artūrs Dukulis.

Uz šī reģionālās nozīmes 
ceļa nebija cieto šķembu pa-
matnes, un regulāri kursē 
smagās automašīnas. Pavasa-
rī, sākoties šķīdonim, netika 
savlaicīgi noteikti masas ie-
robežojumi. Tāpat vietām uz 
ceļa tika novēroti „kūkumi”, 
kas nozīmē, ka zem ceļa se-
gas bija sakrājies ūdens. Ja 
ūdenim nav iespējas noplūst, 
tad ceļa sega zaudē noturību, 
nestspēju un transporta kus-
tības rezultātā salūzt. Dubul-
tās virsmas apstrāde ir ceļa 
ikdienas uztu rēšanas metode 

„Par to, kādā stāvoklī ir 
valsts vietējie autoceļi, jebkurš 
Saeimas deputāts un valdības 
kolēģis var pārliecināties kat-
rā reģionālajā vizītē, to zina 
ikviens uzņēmējs un tūrists,” 
apmeklējot autoceļu remontu 
objektus Vidzemē un Latgalē, 
norādīja satiksmes ministrs 
Anrijs Matīss. 

Vizītes laikā Anrijs Matīss 
apmeklēja arī Viļakas novadā 
esošo vietējās nozīmes valsts 
autoceļa Plečeva-Čilipīne-
Kudreva (V459) posmu, kur 
šovasar tika veikta dubultās 
virsmas apstrāde 3 km garu-
mā. Šis autoceļš ir ļoti nozī-
mīgs vietējiem uzņēmējiem, 
un tā sakārtošana veicinās 
ražošanas attīstību. Turklāt šis 
posms ir ceļā uz robežšķēr-
šošanas punktu „Vientuļi”, 

Anrijs Matīss: Vietējiem autoceļiem 
nepieciešams lielāks valsts finansējums

kura rekonstrukcijā šogad 
tiek ieguldīti vairāki miljo-
ni eiro. Viļakā ministrs tikās 
ar novada domes vadību un 
deputātiem.

“Esmu jau vairākkārt mi-
nējis, ka bez sakārtotas ceļu 
infrastruktūras nav iespējama 
arī valsts drošība. Pierobeža 
ir ļoti labs piemērs šim apgal-
vojumam. Arī reģionu eko-
nomiskās attīstības pamatā ir 
laba ceļu infrastruktūra, un 
bez ekonomiskās stabilitātes 
un attīstības nav iedomājama 
valsts iekšējā drošība,” sarunā 
ar Viļakas novada domes de-
putātiem uzsvēra A.Matīss. 

Ministrs apsekoja arī au-
toceļa Jēkabpils-Rēzekne-Lu-
dza-Krievijas robeža (Tereho-
va) (A12) posma 106.-114,34. 
km, kur tiek veikti segas 

“Valsts vietējās nozīmes au-
toceļiem ir nepieciešams lielāks 
valsts budžeta finansējums”, sep-
tembra beigās apsekojot Vidze-
mes un Latgales ceļu būvniecības 
objektus, atzina satiksmes mi-
nistrs Anrijs Matīss. 

(No kreisās) VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs 
Jānis Lange, satiksmes ministrs Anrijs Matīss un Viļakas 
novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs apmeklē 
robežkontroles punktu „Vientuļi”.

rekonstrukcijas darbi. 
Šajā ceļa posmā sākumā 

tika nofrēzēts vecais asfalt-
betona segums, tad izbūvētas 
attiecīgās konstruktīvās kār-
tas – smilts, minerālmateriālu 
maisījumu kārtas un asfaltbe-
tona apakškārta. Asfaltbetona 
saistes (jeb vidējā) kārta tiks 
klāta šogad septembra beigās 
– oktobrī. Asfaltbetona virs-
kārtas uzklāšana tiks veikta 
nākamgad.

Satiksmes ierobežojumi 
ir diezgan būtiski – parasti ir 

aptuveni 6 luksofori. Lai iz-
brauktu šo būvobjektu, papil-
dus ceļā nepieciešamas 10-20 
minūtes.

Darbi šajā objektā tika uz-
sākti 2015. gada 25. februārī 
un turpināsies līdz oktobra 
beigām – novembra vidum. 
Plānots, ka darbi varētu tikt 
pabeigti nākamgad jūnija 
beigās.

Būvniecības izmaksas šajā 
objektā ir gandrīz 7 milj. EUR 
(ar PVN) ar Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu.

nevis ceļa rekonstrukcija, 
tādēļ minēto iemeslu dēļ se-
gums neizturēja.

Garantijas remonta lai-
kā tika likvidētas bedres 
un ceļa segums pastiprināts 
ar vairākām dažāda izmēra 
šķembu kārtām, kas padara 
to izturīgāku. Turklāt tika 
uzklātas vairākas virsmas 
kārtas. Garantijas remon-
tu LAU veica par saviem 
līdzekļiem.

Lai izvairītos no atkār-
totām problēmām, pret šādi 
apstrādātiem ceļiem jāiztu-
ras saudzīgāk. Tas nav asfalts, 
tāpēc nedrīkst to pārslogot, 
īpaši pavasarī. Ir jāievēro 
kravas autotransporta masas 
ierobežojumi. 

Tiekoties ar Satiksmes mi-
nistru Anriju Matīsu, Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs 
Artūrs Dukulis norādīja, ka šis 
ceļš savieno četras apdzīvotas 
vietas ar Alūksni, tādēļ nova-
dam ir īpaši svarīgs. 

Satiksmes ministrs Anrijs 
Matīss informēja, ka viena 
no nākamā gada prioritātēm 
būs tieši vietējie ceļi, īpaši tie, 
kas atrodas tālāk no rajonu 
centriem. Lai arī finansējums 
2016. gadā vietējiem ceļiem 
būs tikai 7 milj. EUR, tas to-
mēr būs divreiz vairāk nekā 
šogad. 

Līdz ar to ministrs solī-
ja, ka nākamajā gadā dubultā 
virsmas apstrāde šajā ceļa pos-
mā tiks turpināta un viss ceļš 
līdz Liepnai tiks apstrādāts tu-
vāko 3 gadu laikā.
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Kopā ar domubiedriem 
esat izveidojis domnīcu 
“Certus” – kāpēc un ar ko tā 
nodarbosies?

Gandrīz četrus gadus esmu 
strādājis politikā, ieņemot dažā-
dus amatus – sākot no Saeimas 
frakcijas vadības līdz divu mi-
nistriju vadīšanai, un es esmu 
pārliecinājies, ka Latvijas valsts 
pārvaldei ir pārāk daudz prio-
ritāšu un uzdevumu, ar kuriem 
savas kapacitātes dēļ tā netiek 
galā. Valsts pārvalde iekšējo re-
sursu trūkuma dēļ noasiņo. Tā 
nespēj piesaistīt cilvēkus, jo ne-
spēj tiem nodrošināt atbilstošas 
algas, strādā ugunsdzēsēju režī-
mā, turklāt ar tādu darbakārtī-
bu, kuru pati nemaz nenosaka, 
bet reaģē uz dažādiem ārējiem 
notikumiem. 

Pašlaik viena no visiem 
labi zināmām ārēji definētām 
tēmām ir Ukraina un attiecī-
bu pasliktināšanās starp ES un 
Krieviju. Šogad veselu pusgadu 
Latvija bija Eiropas Savienības 
prezidējošā valsts, kas pēc būtī-
bas nozīmēja, ka valsts pārvalde 
vismaz uz 10% nodarbojas tikai 
ar jautājumiem, kas ir lielo ES 
valstu diktēti. Tagad aktualizē-
jies trešais jautājums – bēgļu 
krīze, kas līdz mums vēl nav fi-
ziski nonākusi, bet kuras risinā-
šanā Latvijai kā ES dalībvalstij 
ir aktīvi jāiesaistās. Šie piemēri 
lieliski ilustrē to, ka Latvijas 
valdības darbs ir reaģēt uz ārēji 
noteiktu darba kārtību. Valdība 
nenosaka to pati.

Paņemsim kaut vai vienu 
jautājumu, kas ir svarīgs tieši 
Latvijai, − skolu tīkla optimi-
zācija un skolotāju atalgojums. 
Šobrīd valsts ir tieši turpat, kur 
bija, kad es biju ministrs: prog-
resa nav faktiski nekāda, notiek 
muļļāšanās uz vietas. 

Es zināmā mērā esmu vī-
lies valsts pārvaldes spējā no-
teikt pašai savu darbakārtību 
un mobilizēt tai nepieciešamos 
resursus. Tāpēc šobrīd strādā-
ju, lai Latvijai būtiskos jautāju-
mus risinātu ar privātā sektora 
resursiem. 

Tas nozīmē, ka jūsu 

Vjačeslavs Dombrovskis: Valstij jāspēj 
pašai noteikt savu dienaskārtību

Pēc četru gadu aktīvas dar-
bības politikā Vjačeslavs Dom-
brovskis ir izveidojis Latvijā 
nebijušu publiskās un privātās 
sadarbības domnīcu ar visai 
ambiciozu plānu – izveidot uz 
pētījumiem un rekomendāci-
jām balstītu valsts attīstības 
plānu, kas aptvers visas galve-
nās nozares. „Autoceļu Avīze” 
bijušo izglītības un ekonomikas 
ministru aicināja uz sarunu par 
valsts attīstību, budžeta veido-
šanu un iespējām. 

aktualizēto darbakārtību varē-
tu izmantot arī valdība?

Tieši tā! Vēl viens piemērs 
vai salīdzinājums. Varbūt esat 
dzirdējusi par Nacionālās attīs-
tības plānu (NAP). Tas ir tāds 
interesants plāns, kuru izveidoja 
tāpēc, ka Eiropas Savienība no-
rādīja − bez šāda plāna nebūs 
iespējams saņemt ES finansēju-
mu. NAP tika izveidots ļoti aug-
stā līmenī, bet vai tam vēlāk bija 
kāda nozīme? Piemēram, bu-
džeta veidošanas procesā... Nē! 

Tas plāns ir praktiski 
neizmantojams?

Plāns tika sagatavots tikai 
viena iemesla dēļ − lai saņemtu 
finansējumu no ES, pēc tam tas 
tika aizmirsts. 

Taču valstij ir nepieciešams 
šāds attīstības plāns, pēc kura 
vadīties, risināt nacionāli svarī-
gus jautājumus. Šāds plāns vai 
ziņojums par valsts iespējām arī 
ir mūsu darba mērķis. 

Mēs katru gadu strādāsim 
pie diviem lieliem jautājumiem, 
kas ir aktuāli visām nozarēm. Šo 
jautājumu galvenais kritērijs ir 
tas, ka šīs problēmas ir aktuāl-
as mums, nevis Briselei. Šogad 
viens no šiem „lielajiem jautāju-
miem” ir reģionu attīstība.  Mēs 
uzskatām, ka viens no galvena-
jiem, ja ne galvenais, Latvijas 
drauds ir darbspējīgo iedzīvotā-
ju aizbraukšana, kas ir vērojama 
visus 25 gadus pēc neatkarības 

atgūšanas. Un visvairāk tas skar 
tieši reģionus. Šī problēma ir 
aktuāla tikai trim Eiropas Savie-
nības valstīm – Latvijai, Lietuvai 
un Igaunijai, tāpēc visticamāk 
no Briseles mēs nesaņemsim 
kaut kādus norādījumus. Tā ir 
tikai un vienīgi mūsu problēma, 
kas mums pašiem ir jārisina. 

Otrais būtiskais jautājums 
ir finanšu pieejamība. Mēs 
diemžēl esam parakstījušies 
zem ES attīstīto valstu virsmēr-
ķa – atbalstīt inovācijas. Taču 
Latvijā tas skar tikai varbūt 5% 
uzņēmumu. Pārējiem uzņē-
mumiem aktuālāks jautājums 
ir, kur ņemt llīdzekļus inves-
tīcijām. Dēļ visas šīs inovāciju 
retorikas un virsmērķa (kas nav 
pilnīgi nepareizs, taču absolūti 
nav mūsu galvenā problēma), 
valdība ilgu laiku ir ignorējusi 
finanšu pieejamības jautājumus. 
Un konkrēti − kreditēšanu. 

Arī nākamā gada tēmas 
„Certus” padome ir jau apstip-
rinājusi – tie būs divi nacionālie 
kauna simboli − izglītība un ve-
selības aprūpe. 

Vēl mēs strādājam ar kon-
krētām nozarēm − kokrūpnie-
cību un piena nozari un tādām 
nozarēm kā informācijas/ko-
munikācijas tehnoloģijas, far-
mācija un finanšu pakalpojumi. 
Ar katras nozares asociācijām 
un vadošajiem uzņēmumiem 
mēs runājam par tās attīstības 
vīziju un par to, kādu lomu būtu 
jāuzņemas valstij. 

Vai atsaucība no nozarēm, 
uzņēmumiem ir pietiekama?

Atsaucība kopumā ir ļoti 
liela. Ikdienā katram cilvēkam 
ir sava Maslova [vajadzību] pi-
ramīda. Ja viņam aktuālāk ir 
paēst un nodrošināt bērniem 
jumtu virs galvas, tad no viņa 
nevar gaidīt iesaistīšanos pilso-
niskajā sabiedrībā. Tāpat ir ar 
uzņēmumiem − ir tādi, kuru 
galvenais uzdevums ir izdzīvot, 
bet ir uzņēmumi (un parasti tie 
ir samērā lieli), kuri ir jau kaut 
ko sasnieguši un var padomāt 
par to, kas ir svarīgi visai no-
zarei. No tā tas, protams, arī ir 
ieguvējs, taču tāds nav vienīgais. 

Tas, cik viegli mums ir strādāt, 
ir atkarīgs no tā, cik daudz ir šo 
nobriedušo, par nozari atbildīgo 
uzņēmumu. 

Mēs nestrādājam pie pro-
jekta, kas būtu tikai viena vai 
dažu uzņēmumu interesēs, mēs 
strādājam tikai un vienīgi pie tā, 
kas ir visu nozaru dalībnieku 
labā. 

Kā jūs izvēlaties nozares?
Tas, kā jau teicu, ir atkarīgs 

no lielo spēlētāju skaita un viņu 
gatavības ar mums strādāt un 
to finansēt. Mūsu pienesums ir 
pētnieki. Turklāt mums ir tāds 
principiāls noteikums – mēs 
piesaistām tikai tos pētniekus, 
kas dzīvo Latvijā. Tam, protams, 
ir savas problēmas. Ja mēs vēla-
mies kvalitāti un kompetenci, 
ir jāpiesaista Pasaules bankas 
vai Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (OECD) 
eksperti. Taču Pasaules bankas 
eksperts atbrauks, izpētīs, no-
konsultēs un aizbrauks − viņu 
neinteresēs, vai rekomendācijas 
tiks ieviestas, un kas vispār šajā 
valstī notiek. Savukārt mēs gri-
bam, lai pētnieks, kurš strādā ar 
nozares problemātiku, iegūtu to 
īpašnieka sajūtu – atbildību par 
savu ideju dzīvotspēju. 

Un tad ar rekomendāci-
jām jūs iesiet uz valdību?

Jau pavisam drīz − 23.ok-
tobrī notiks pirmais „Certus” 
forums, kurā mēs prezentēsim 
mūsu tā saucamo „Konkurēt-
spējas ziņojumu”. 

Vai Latvijas valsts pārval-
des un politiskā sistēma pie-
ļauj šādu sadarbības modeli? 
Vai viņi jūs uzklausīs, ņems 
vērā jūsu ieteikumus?

Es domāju, ka, pirmkārt, 
runa ir par Saeimā ievēlētajiem 

politiķiem. Būs diezgan liels 
skaits, kas uz šāda veida sa-
darbību skatīsies ļoti pozitīvi. 
Latvijā jau ir pietiekami daudz 
politiķu, kuri apzinās, ka Lat-
vijas dienaskārtību lielā mērā 
veido Brisele. Turklāt Latvijā 
korupcijas risku dēļ politiķiem 
ir aizliegts komunicēt pa tiešo 
ar uzņēmējiem. Līdz ar to mēs 
esam tur, kur mēs esam. 

Viens piemērs. Eiropas 
Savienības kompromiss par 
atjaunojamajiem energoresur-
siem Latvijai izmaksāja ļoti 
dārgi – augsto elektroenerģijas 
cenu dēļ cieš tie uzņēmumi, 
kuru konkurētspēja ir visvai-
rāk atkarīga no elektroenerģi-
jas cenām, piemēram, „KVV 
Liepājas metalurgs”. Cits pie-
mērs. „Valmieras stikla šķied-
ra” pieņēma lēmumu investēt 
jaunā ražotnē un izvietot to 
nevis Latvijā, bet ASV. Tas ir 
energoresursu cenu dēļ. 

Daudzi deputāti saprot, ka 
tas nenotiek kaut kādu sazvēres-
tību dēļ, bet tas ir milzīga ES da-
lībvalstu kompromisa rezultāts. 
ES dalībnieku skaits ir ļoti liels, 
valstis ir ļoti dažādas, un tas, kas 
ir prioritāte Vācijai, Lielbritāni-
jai vai Francijai, varbūt nav īpaši 
piemērots Latvijas apstākļiem. 

Deputātiem un politiķiem 
ir arī grūti saprast, kas jādara 
Latvijas tautsaimniecības labā, 
ja viņiem ir faktiski aizliegts 
komunicēt uz saviem uzņē-
mējiem. Tiek uzskatīts, ka tas 
veicina korupciju. Tāpēc mēs 
sakām – jums pašiem nemaz 
nav jākomunicē ar uzņēmējiem 
un pēc tam jātaisnojas KNAB, 
Valsts kontrolei vai tamlīdzī-
gām iestādēm. Mēs esam izvei-
dojuši skaidru modeli, ka mēs 
ar viņiem runājam, kopā strā-
dājam, un šīs sadarbības rezul-
tātā piedāvājam katrai nozarei 
skaidru dienaskārtību ar pierā-
dījumiem, kāpēc tas ir jādara. 
Bet tas, protams, būs politiķu 
lēmums − darīt to vai nedarīt.

Jūs minējāt, ka piere-
dze ministra amatā rāda, 
ka procesi notiek ļoti gau-
si. Cik liela ir iespēja 

nevalstiskajai organizācijai 
ietekmēt procesus?

To rādīs laiks. 
Esat bijis izglītības un zi-

nātnes ministrs un nācāt runāt 
ar skolotājiem, kuri protestēja 
pie Saeimas mājas. Esat bijis 
arī ekonomikas ministrs un 
jums bija jāaizstāv uzņēmēju 
intereses. Savukārt kā Refor-
mu partijas biedrs aktīvi iestā-
jāties par izmaiņām nodokļu 
politikā. Kā jūs tagad, atska-
toties, vērtējāt savus tā laika 
lēmumus, uzskatus, darbus? 
Vai arī tagad visu darītu tāpat?

Vairāk vai mazāk tāpat. Ja 
man būtu vairāk laika, es izda-
rītu daudz vairāk. Sākot darbu 
Saeimā, man jau pašā sākumā 
bija skaidrs uzstādījums – sa-
mazināt darbaspēka nodokli. 
Tas arī izdevās, un darbaspēka 
nodoklis tika samazināts par 
3%. Šogad ekonomisti bija pār-
steigti, kāpēc atalgojums privātā 
sektorā ir pieaudzis vidēji par 
7%, ja iekšzemes kopproduk-
ta pieaugums ir tikai kādi 2%. 
Visticamāk galvenais izskaid-
rojums ir tāds, ka ekonomika 
pamazām nāk ārā no pelēkās 
zonas. Vilinājums maksāt ap-
lokšņu algas ir mazāks. 

Lielā mērā es uzņēmos va-
dību arī par Būvniecības likumu 
– vadot darba grupu Saeimā, es 
to aizvedu līdz 2.lasījumam, un 
pēc tam Ekonomikas ministrijā 
ieviesām visus MK noteikumus. 
Tik lielas izmaiņas ir notikušas 
tikai būvniecības jomā.

Lai arī savulaik man tas 
gandrīz maksāja amatu, man 
tomēr izdevās panākt, ka sko-
lotājiem 2013. gadā atalgojums 
pieauga atbilstoši iekšzemes 
kopprodukta pieaugumam.  

Izglītības pamatnostādnēs 
mēs iekļāvām principu – jo ma-
zāks bērns, jo tuvāk skola. Pēc 
būtības tas nozīmē sākumskolas 
ģeogrāfiski atstāt turpat, kur tās 
ir, bet nežēlīgi konsolidēt vi-
dusskolas. Un nekas labāks nav 
izdomāts.

Tāpēc es domāju, ka lielos 
vilcienos mēs visu izdarījām 
pareizi. 

Es zināmā mērā 
esmu vīlies valsts 
pārvaldes spējā 
noteikt pašai savu 
darbakārtību un 
mobilizēt tai ne-
pieciešamos resur-
sus. Tāpēc šobrīd 
strādāju, lai Latvijai 
būtiskos jautājumus 
risinātu ar privātā 
sektora resursiem.

Latvijā jau ir pietie-
kami daudz politiķu, 
kuri apzinās, ka 
Latvijas dienaskārtī-
bu lielā mērā veido 
Brisele.



5NUMURA INTERVIJA
Valsts budžetā nepār-

traukti pietrūkst naudas. 
Nav naudas pedagogiem, ār-
stiem, pensionāriem, ceļiem... 
Kas ir galvenais cēlonis šim 
deficītam?

Vienkārši runājot – valdība 
nespēj formulēt konkrētu dar-
bakārtību un pie tās arī pietu-
rēties. Prioritāte ir gandrīz viss, 
un tāpēc labākajā gadījumā viss 
tiek izdarīts pa pusei. Valsts ne-
spēja skaidri pateikt − šeit mēs 
darbu izdarām līdz galam, taču 
citām lietām mums naudas 
diemžēl nepietiek.

Tas ir – vienā vārdā – ap-
jukums. Mēs esam valsts, kura 
tomēr nav gluži attīstīta. Viens 
no mūsu politikas mērķiem bija 
iestāties attīstīto valstu klubā. 
Bet iestāšanās vien dalībnieku 
automātiski nepadara par tik-
pat attīstītu. Tas būtu līdzīgi kā 
desmitgadīgu bērnu ielikt 12. 
klasē. Un prasīt no viņa 12. kla-
ses programmu un zināšanas. 
Kas notiks? Šis bērns būs ļoti, 
ļoti apjucis. Līdzīgi ir ar mums 
– mēs nevaram paveikt visu. Ir 
nepieciešama mums piemērota 
mācību programma, un jāņem 
vērā reāli gada laikā iespējamais. 

Ja tiek pieņemts, ka mums 
vajag ne tikai finansēt ceļus, 
maksāt skolotājiem, bet arī, pie-
mēram, izveidot NVO fondu, 
vajag to, un to, un to... Rezultāts 
ir tāds, kāds ir. Viss ir izdarīts pa 
pusei. 

Kas notiek, ja, piemēram, 
ceļu nozarē jūs kaut ko izdarāt 
pa pusei? Atstāt ceļu neremon-
tētu uz ilgu laiku nozīmē, ka 
izmaksas pēc būs daudz lielākas 
nekā, ja visu izdarītu savlaicī-
gi. Citās jomās situācija ir ļoti 
līdzīga.  

Viens no ceļiniekiem – 
Vladimirs Kononovs – intervi-
jā „Autoceļu Avīzei” teica, ka 
arī iestājas par to, lai izglītībai 
piešķirtu vairāk valsts līdzek-
ļu, jo tad vairāk cilvēku iegūtu 
labu izglītību un saprastu, ka 
bez labiem ceļiem valsts attīs-
tība nav iespējama un tiem jā-
būt starp budžeta prioritātēm. 
Vai piekrītat?

Lai to saprastu, nevajag ne 
doktora grādu, ne īpašu izglītī-
bu. Ir pietiekami saprast seko-
jošo: par cilvēku spriež pēc viņa 
apģērba un tā, vai viņš ir no-
skuvies, iztīrījis zobus utt. Jums 
var būt divi un desmit doktora 
grādi – ja jūs atstāsiet sliktu ie-
spaidu, tad cilvēki ar jums visti-
camāk nekādas biznesa attiecī-
bas neveidos. Iespaidu par valsti 
rada ceļi – tā ir valsts vizītkarte. 
Ja valstij ir slikti ceļi, tad diez vai 
izdosies tos pašus investorus 
pārliecināt, ka ar valsts pārvaldi, 
izglītības un citām jomām viss ir 
kārtībā. Viņi domās – ja jau jūs 
nevarat salabot savus ceļus, tad 
mēs jums par pakalpojumu arī 
maksāsim līdzīgi kā 3.attīstības 
valstij.

Šeit mēs atkal atgriežamies 
pie prioritātēm – ir lietas, kuras 
jebkurai valstij ir jāizdara līdz 

galam. Ceļi noteikti ir viena no 
tām. Prioritāte te ir arī cilvēki, 
kas strādā ar jūsu bērniem, – 
skolotāji. Arī vecie cilvēki. Un 
tikai pēc tam mēs varam runāt 
par visām modernām lietām.    

Kā būtu jārīkojas valdībai 
situācijā, kad mums ir daudz 
infrastruktūras un maz cilvē-
ku? Piemēram, Latvijā viens 
cilvēks uztur četras reizes 
vairāk autoceļu kilometru, 
nekā viens cilvēks vidēji Eiro-
pā. Sanāk, ka mēs vienkārši 
nespējam uzturēt tik daudz 
ceļu, cik mums ir, jo ir pārāk 
maz nodokļu maksātāju. Vai ir 
kāda izeja?

Latvija ir tikpat liela kā 
Beļģija, taču iedzīvotāju skaits 
ir daudz, daudz mazāks. Tas 
vienkārši ir jāsaprot. Iedzī-
votāju skaits samazinās, taču 
publiskā infrastruktūra, tajā 
skaitā ceļi, savulaik tika radī-
ti, plānojot, ka reiz te dzīvos 
četri miljoni cilvēku. Tāpēc ta-
gad vajag mierīgi izdomāt, ko 
mēs šajā situācijā darīsim, kā 
mēs sakārtosim savu publisko 
infrastruktūru?

Tas ir līdzīgi kā ar skolām 
– sākumskola nav nekas ļoti 
dārgs, jo viens skolotājs māca 
vairākus priekšmetus. Ja ir 
telpas, izvietot sākumskolas 
ģeogrāfiski plaši nav dārgi. Bet 
ar vidusskolām ir savādāk – 
matemātikas skolotājs mūziku 
nemācīs. Tādēļ vidusskolu uz-
turēšana ir dārga. Sūtīt septiņ-
gadīgu bērnu mācīties tālu ir 
cietsirdīgi, bet sešpadsmitga-
dīgu cilvēku – nekas ārkārtējs. 

Ar ceļiem tā domāšana 
varētu būt līdzīga − lielāki 
ieguldījumi ir jāveic starp re-
ģionālas nozīmes centriem, 
taču starp maziem ciematiem 
šosejas būvēt nevajag. 

Vai, jūsuprāt, demogrā-
fija Latvijā ir problēma? Un 
vai to ir iespējams risināt ar 
ekonomikas palīdzību?

Vispirms jāsaprot, ko mēs 
domājam ar demogrāfiju. Vai 
mēs domājam bērnu skaitu 
ģimenē vai iedzīvotāju skaitu? 

Aizbraucēju problēmu ne-
var risināt ar to, ko cilvēki paras-
ti saprot ar demogrāfijas politi-
ku. Tas, protams, būs dārgi, bet 
mēs varam panākt, lai ģimenē 
būtu 5-6 bērni. Taču, ja viņi pēc 
tam aizbrauc uz citu valsti, tas 
neko neatrisina. Tas būs tikai 
papildu slogs nodokļu maksātā-
jam, kuriem jāfinansē šo bērnu 
izglītība utt., bet viņi paši galu 
galā par nodokļu maksātājiem 
nemaz nekļūst. Risinājums 
var būt tikai viens – ienākumi. 
Runa ir par atalgojuma līme-
ni un neko citu. Ja cilvēkiem ir 
zināms patriotisms, faktori, kas 
viņus patur mājās, bet atalgo-
juma atšķirība ir ļoti liela, viņi 
aizbrauks. 

Salīdzināsim Latviju ar 
Igauniju − Igaunijā ienākumu 
līmenis ir augstāks. Līdz ar to 
atšķirība ar citām attīstītajām 
valstīm ir zemāka. Pēdējo 10 
gadu laikā Latviju ir pametuši 
20% iedzīvotāju, Igauniju – 7%. 

Kāpēc Igaunijai iet labāk? 
Ko viņi dara pareizāk?

Es domāju, ka tam ir divi 
izskaidrojumi. Pirmkārt, Igau-
nijai tāpat kā vairākām citām 
postkomunistiskajām valstīm ir 
skaidrs „vecākais brālis” – un tā 
ir Somija. Lietuvai ir Polija, Po-
lijai – Vācija. Savukārt Latvijai 
tāda nav. Igauņi no somiem ir 
mācījušies ļoti daudz.

Otrkārt, Igaunijai ļoti agri 
ir izdevies iekšēji vienoties par 

redzējumu valsts industriālajai 
attīstībai − tās ir informācijas 
tehnoloģijas. Manuprāt, mazas 
valstis nevar darīt tā, kā lielās: 
lūk, mēs esam radījuši apstākļus 
− kas šajā dārzā izaugs, tas iz-
augs... Baidos, ka mazajām val-
stīm tomēr kaut kādas prioritā-
tes vajag noteikt. Igauņi īstenoja 
ļoti mērķtiecīgu industriālo po-
litiku, atbalstot IT visur – sākot 
no skolām (programmēšanas 
mācības, IT aprīkojums) un pat 
izveidoja un iegrāmatoja savā 
aizsardzības budžetā kiberdro-
šības centru. Arī tas ir pasā-
kums, kas veicina viņu imidžu 
kā par IT valsti. 

Tāpēc, manuprāt, igauņiem 
ir bijusi cita attīstības dinamika.

Kāda ir jūsu attieksme 
pret speciālajiem budžetiem? 
Finanšu ministrija ļoti krasi 
pret tiem iestājas, tajā skaitā 
arī pret Autoceļu fondu. Vai, 
jūsuprāt, nodokļiem, kurus 
maksā autovadītāji, būtu jā-
nonāk līdz autoceļiem?

Man pret speciāliem fon-
diem ir ļoti normāla attieksme. 

Pēdējo 5-6 gadu laikā valsts 
pārvaldē diemžēl ir divas gal-
venās ministrijas − Finanšu un 
Ārlietu. Ārlietu ministrija inter-
pretē Eiropas gribu, un Finanšu 
ministrija ir faktiski galvenā at-
bildīgā par visu valsti. Finanšu 
ministrijai nepatīk nekādi me-
hānismi, kas samazina teikšanu 
– kad kāds nav atkarīgs no viņas 
labvēlības. 

Mums valstī ir sociālais 
budžets, un Finanšu minis-
trijai nav nekādas teikšanas 
par to, kā tiks iztērētas soci-
ālās iemaksas, jo ir šis īpašais 
fonds. Tāpat būtu ar ceļu fon-
du. Runa ir par nodokli, kurš 
ir ļoti efektīvs, – izvairīties no 
akcīzes nodokļa ir ļoti grūti. 
Šis nodoklis ir arī ļoti godīgs 
– jo vairāk cilvēki brauc, jo vai-
rāk viņi izmanto ceļus, jo lielāki 
ieņēmumi. Sasaiste ir perfek-
ta. Bet tas, protams, nozīmēs, 
ka Finanšu ministrijai vairāk 
nebūs nekādas teikšanas. Un 
Satiksmes ministrija valdības 
iekšējās spēlēs vairāk nebūs at-
karīga no Finanšu ministrijas 
labvēlības. Valdībai vajadzētu 
pieņemt šādu lēmumu, taču 
Finanšu ministrijas milzīgās 
disproporcionālās lomas dēļ tas 
nenotiek.   

Nākamā gada budžetā val-
dība ir iestrādājusi tikai trīs 

prioritātes, tās ir iekšējā un 
ārējā drošība, izglītība un ve-
selība. Vai jūs piekrītat, ka šīs 
tiešām ir tās prioritātes, kuras 
būtu visvairāk jāatbalsta no 
valsts budžeta? 

Uzreiz jāsaka, ka es neesmu 
drošības eksperts, līdz ar to ir 
diezgan daudz nezināmo, un 
es, iespējams, ne visa adekvāti 
novērtēju tos riskus un draudus. 
Bet apsvērumi būtu tādi...

Sāksim ar iekšējo drošību. 
Sarkastiski runājot, Latvijai ir 
tāds pozitīvs emigrācijas efekts, 
ka nopietnie noziedznieki visti-
camāk arī ir aizbraukuši uz tām 
valstīm, kur ienākumu līmenis 
ir augstāks. Mēs redzam, ka ar 
visai maziem resursiem valstī 
viss ir samērā mierīgi. 

Attiecībā uz ārējo drošību, 
man tiešām ir grūti teikt. Tas 
ir atkarīgs, vai Krievijai ir kādi 
operacionāli plāni uzbrukt tieši 
Baltijas valstīm. Ir cilvēki, kas 
tam tic, ir cilvēki, kas tam netic. 
Es tam neticu! Savukārt, ja tā ir, 
tad Latvijas valsts ar četriem, 
pieciem vai pat sešiem tūksto-
šiem karavīru nespēs pati sevi 
aizstāvēt no Krievijas iespēja-
mās agresijas. To spēs izdarīt 
tikai NATO, ar kuru ir vienoša-
nās [2% no IKP novirzīt aizsar-
dzības budžetam], kura laikam 
jāpilda. 

Es pēc profesijas esmu 
ekonomists un saskatu citus 
draudus, un manā uztverē tie ir 
lielāki nekā šis militārās agresi-
jas drauds – iedzīvotāju skaita 
samazināšanās, kas ir lielā mērā 
ir darbspējīgie iedzīvotāji. Tas 
īpaši uzņem apgriezienus pēdē-
jo 10 gadu garumā, jo mums ir 
atvērtas robežas ar valstīm, ku-
rām ienākumu līmenis ir daudz 
augstāks. Un tiem, kas paliek, 
paliek arī proporcionāli lielāka 
veco cilvēku uzturēšanas un 
publiskās infrastruktūras, tajā 
skaitā ceļu uzturēšanas slogs. 
Šo es uzskatu par daudz lielāku 
problēmu nekā militāras agresi-
jas iespējas. Tāpēc es personīgi 
šādam prioritāšu uzstādījumam 
nepiekrītu, bet es to respektēju. 

Un izglītība un veselība?
Piedodiet, paskatieties uz 

cipariem. Kāds finansējums tiks 
atvēlēts aizsardzībai un iekšlie-
tām un tad būs skaidrs, ka mēs 
šīs lietas nevaram likt vienā tais-
nē ar nosaukumu prioritātes.

Valdības nākamā gada 

prioritātes ir drošība. Es domā-
ju, ka izglītība un veselības ap-
rūpe ir ļoti tālās vietās, vismaz 
budžeta cipari par to liecina.

Esat strādājis gan izpildva-
rā, gan lēmējvarā, tagad varat 
vērtēt šo valsts varas atzaru 
funkcionēšanu no malas – kas, 
jūsuprāt, ir lielākā Latvijas 
valsts pārvaldes problēma?

Es domāju, ka tā ir nespēja 
nodrošināt pietiekamu konku-
rētspējīgu atalgojumu ar privāto 
sektoru. 

Lai nodrošinātu pietieka-
mu atalgojumu, vai valsts pār-
valde nebūtu jāsamazina? Tas 
ir mīts vai realitāte – ka valsts 
pārvalde ir pārāk liela?

Latvijā galvenokārt ir jāri-
sina reģionālās infrastruktūras 
jautājumi, savādāk tas nav ie-
spējams. Es valsts pārvaldi sa-
dalītu divās daļās. Viena valsts 
pārvalde ir cilvēki, kas strādā 
ministrijās un kas ir atbildīgi 
par politikas veidošanu. Šī valsts 
pārvaldes daļa ir noasiņojusi 
un tā, manuprāt, ir briesmīgā 
stāvoklī. To risināt nav iespē-
jams vai vismaz ir politiski ļoti 
grūti risināt, neaizskarot citu 
valsts pārvaldes daļu, un tie ir, 
piemēram, skolotāji. Skolotāju 
skaitu nomenedžēt faktiski nav 
iespējams, nerisinot tos pašus 
skolu tīkla jautājumus, un tad 
skolotāji neizbēgami paliks bez 
darba. 

Skolotāji fiziski jāatlaiž 
būtu pašvaldībām nevis valdī-
bai, jo skolotāji ir pašvaldību 
darbinieki. Vai pašvaldībām 
jādod vairāk tiesību? 

Cilvēki bieži uzskata, ka 
strukturālās reformas ir atbilde 
visam − tās neko nemaksā, un 
to veikšanai nepieciešama vien 
politiskā griba. Bet patiesībā 

uz strukturālām reformām ir 
jāskatās kā uz investīciju, kas 
sākotnēji prasa diezgan lielu 
naudas summu, lai turpmākajos 
gados sniegtu atdevi. Strukturā-
lās reformas arī bez naudas ir 
iespējamas, bet tad tikai diezgan 
liela sociālā nemiera ceļā. Ci-
tiem vārdiem sakot, ir iespē-
jams (pat ļoti drīzā nākotnē) 
konsolidēt skolas − brutāli sa-
mazināt vidusskolu vidējo kla-
šu skaitu. Taču tas nozīmē, ka 
vairāki skolotāji tiks atlaisti no 
darba. Rodas jautājums − vai 
viņus vienkārši atlaist un no-
vēlēt „visu gaišu” un veiksmi 
jauna darba meklējumos. Vai 
arī tas nozīmē, ka mēs piedā-
vājam risinājumus – daļai no 
šiem cilvēkiem priekšlaicīgas 
pensionēšanās iespējas (kas, 
protams, maksā naudu), bet 
citiem kādu pārkvalificēšanās 
programmu? Otrs risinājums 
ir saprātīgāks, bet prasa naudas 
ieguldījumus.

Bet ierēdņu skaits? Vai arī 
to vajag samazināt?

Tā ir katras konkrētas mi-
nistrijas specifika. Šobrīd tāda 
vidēja ministrijas nodaļa izska-
tās sekojoši – ir vadītājs un va-
dītāja vietnieks, kuri abi ir pus-
līdz kompetenti savā jomā, bet 
pārējie darbinieki pēc būtības ir 
studenti. Jo par šādu atalgojumu 
atrast darbinieku, kurš nav iero-
bežots ar to, ka paralēli mācās, 
nav iespējams. Tāpēc ja tiktu 
maksāta konkurētspējīga alga, 
tad četru studentu vietā pietiktu 
ar diviem profesionāļiem. Bet 
tas ir katras konkrētas ministri-
jas pārziņā un šablonveidīgi to 
pateikt nav iespējams. 

 Vai nenožēlojāt, ka esat 
pametis aktīvo politiku?

Es neko nenožēloju.

Iespaidu par val-
sti rada ceļi – tā ir 
valsts vizītkarte. Ja 
valstij ir slikti ceļi, 
tad diez vai izdosies 
tos pašus investorus 
pārliecināt, ka ar 
valsts pārvaldi, izglītī-
bas un citām jomām 
viss ir kārtībā.

Es pēc profesijas 
esmu ekonomists 
un saskatu citus 
draudus, un manā 
uztverē tie ir lielāki 
nekā šis militārās 
agresijas drauds – 
iedzīvotāju skaita 
samazināšanās, kas 
ir lielā mērā ir darb-
spējīgie iedzīvotāji.

Vienkārši runājot 
– valdība nespēj 
formulēt konkrētu 
darbakārtību un pie 
tās arī pieturēties. 
Prioritāte ir gandrīz 
viss, un tāpēc labāka-
jā gadījumā viss tiek 
izdarīts pa pusei. 



AUTOCEĻU BUDŽETS6

Saeimas deputāti par 
finansējumu autoceļiem

Oktobris tradicionāli ir mēnesis, kad Saeimā sākas nākamā gada budže-
ta apspriešana. „Autoceļu Avīze” vēlējās uzzināt atsevišķu Saeimas Taut-
saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas, Ilgtspējas attīstības 
komisijas, Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu un Nacionālās drošības 
komisijas deputātu viedokli par finansējumu valsts autoceļiem 2016. gada 
valsts budžeta kontekstā. 

Uzrunājām 18 deputātus, atbildēja vien puse, aptverot visas Saeimā 
pārstāvētās politiskajās partijas. Izņemot „Nacionālo apvienību”, jo trīs 
nedēļu laikā ne Einārs Cilinskis, ne Jānis Dombrava tā arī neatsaucās, sa-
vukārt Romāns Naudiņš ar budžeta projektu slimības dēļ vēl nebija iepazi-
nies. Aicinām iepazīties ar deputātu atbildēm.

Edvards Smiltēns,  
Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģio-
nālās politikas komisijas 
deputāts (Vienotība) 

Kā jūs vērtējat to, ka ceļi 
netiek definēti kā valsts budžeta 
viena no prioritātēm, neskato-
ties uz to, ka objektīvi raugoties 
– ne veselība, ne izglītība, ne aiz-
sardzība bez sakārtotiem ceļiem 
nav uzlabojama?

Šībrīža ģeopolitiskajā situ-
ācijā valdība par svarīgāko prio-
ritāti definējusi valsts iekšējo un 
ārējo drošību, kas ir mūsu valsts 
un sabiedrības pastāvēšanas pa-
mats. Apzinoties valsts budžeta 
iespējas un vajadzības, valdība ir 
formulējusi un parlaments atbal-
sta galvenās budžeta veidošanas 
prioritātes – drošību, izglītību un 
veselības sistēmas sakārtošanu, 
tostarp nozares darbinieku atal-
gojuma jautājumu. 

Ceļu sakārtošana ir ļoti no-
zīmīga, īpaši lauku reģionos, 
kur labs ceļš nozīmē dzīvību un 
attīstību. Pēdējo gadu laikā fi-
nansējums ceļu sakārtošanai ir 
pieaudzis būtiski, neraugoties uz 
kādu īpašu statusu. Par to šovasar 
dzīvē varēja pārliecināties ikviens 
autovadītājs.

Nenoliedzami, finansēju-
mam ceļu un tiltu stāvokļa uzla-
bošanai ir jāturpina pieaugt tā, lai 
uz Latvijas simtgadi valsts galve-
nie ceļi būtu sakārtoti.

Vai reģionos autoceļu stā-
voklis ir problēma?

Par ceļu stāvokli valstī priekš-
statu gūstam, ikreiz viesojoties 
Latvijas pilsētās un novados, tie-
koties ar vēlētājiem, kuri allaž kā 
vienu no būtiskām prioritātēm 
sev tuvākajā apkārtnē uzsver ceļu 
remontu nepieciešamību. Ap-
zinoties šī jautājuma nozīmību, 
pēdējos gados noris aktīvi ceļu 
remontdarbi ne tikai uz galvena-
jiem autoceļiem, bet arī reģionos. 

Uzskatām, ka jāturpina 

aktīva sadarbība ar plānošanas 
reģioniem, lai skaidri apzinātu 
vietas, kur ceļu stāvoklis ir ļoti kri-
tisks un veicamie remonti ir akūti 
nepieciešami.

Vai esat par vai pret Autoce-
ļu fonda atjaunošanu?

Apzināmies, ka Latvijas 
ceļu kvalitāte ir atkarīga no šim 
mērķim atvēlētajiem finanšu 
līdzekļiem, ne tikai iemaksām 
konkrētajā fondā. Jānorāda, ka 
autoceļiem paredzētais finansē-
jums – gan valsts, gan pašvaldību 
ceļu uzturēšanai un remontiem 
- pēdējo gadu laikā konsekventi 
pieaudzis, turklāt 2015.gadā pa-
redzētais budžeta finansējums 
Valsts autoceļu fondam ir palieli-
nājies par 27,1 miljonu eiro, salī-
dzinot ar 2014. gadu. Tāpat turp-
mākajos gados 1 miljards eiro no 
Eiropas Savienības fondiem pare-
dzēts gan valsts ceļu, gan reģionā-
lo un vietējo ceļu sakārtošanai, un 
uzskatām, ka valsts uzdevums ir 
šos līdzekļus sekmīgi izlietot au-
toceļu kvalitātes uzlabošanai.         

Vai jūsu pārstāvētais poli-
tiskais spēks ir parakstījis vie-
nošanos ar biedrību “Latvijas 
Ceļu būvētājs”? Vai Jūs zināt šīs 
vienošanās saturu?

Partija “Vienotība” sadarbī-
bas līgumu ar ceļu nozares pār-
stāvjiem parakstījusi 2014.gada 
5.septembrī. 

Saskaņā ar vienošanos pa-
rakstītāji apņemas, sagatavojot 
2015.gada un nākamo gadu valsts 
budžeta projektu, panākt vien-
mērīgu un pakāpenisku ceļu un 
tiltu sakārtošanai nepieciešamā 
ikgadējā valsts budžeta, ES fondu 
finansējuma apjoma pieaugumu, 
nodrošinot, ka līdz 2020. gadam 
80% no iekasētās degvielas ak-
cīzes nodokļa, transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokļa un au-
toceļu lietošanas nodevas kop-
summas tiek novirzīti ceļiem, 
atbilstoši Valsts autoceļu sakārto-
šanas programmai 2014. – 2020.
gadam. 

Tāpat puses vienojušās par 
nepieciešamību izveidot „Ceļu 
būves fondu”, kuram tiktu pie-
saistīts valsts un privātais finansē-
jums ar mērķi īstenot apjomīgus 
ceļu jaunbūves projektus privātās 
un publiskās partnerības ietvaros 
(PPP), kā arī palielināt valsts bu-
džeta dotāciju pašvaldību ceļiem, 
sasniedzot 30% no ikgadējā valsts 
budžeta finansējuma.

Vienošanās tekstā ietverta 
arī apņemšanas harmonizēt ar 
nodokļiem un nodevām saistī-
tos normatīvos aktus, kuri skar 

autoceļu būvi un to lietotājus. 
Vai jūs balsosiet par finan-

sējuma samazinājumu autoce-
ļiem 2016. gada budžetā?

Nākamā gada budžeta pro-
jektā pašvaldību ceļu pārvaldīša-
nai, uzturēšanai un atjaunošanai 
paredzēts par 3,6 milj. EUR vai-
rāk nekā šogad, kā arī uzsāksies 
jaunā ES finansējuma perioda 
finanšu resursu investīcijas ceļu 
tīklā. Tādējādi, finansējums tur-
pinās pieaugt.

Valdības izstrādātais budže-
ta projekts ir koalīciju veidojošo 
partiju un to pārraudzīto nozaru 
vēlmju un nepieciešamību kom-
promiss, ņemot vērā gan budžeta 
iespējas, gan ieņēmumus. 

Inesis Boiķis,   
Tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās poli-
tikas komisijas deputāts. 
(Partija „Valmierai un Vid-
zemei”, sadarbības līgums 
ar partiju „Vienotība”)

Vai reģionos autoceļu stā-
voklis ir problēma?

Zināmā mērā, jā! Tomēr pie 
tā finansējuma un ceļu noslogo-
juma tas nav katastrofāls. Vietē-
jiem ceļiem daudz kas ir atkarīgs 
no pašvaldības, taču, ja ceļus lai-
cīgi greiderē un pieber granti, arī 
grants ceļi nav katastrofāli. Vien-
mēr, protams, tas var būt labāks.

Vai esat par Autoceļu fonda 
atjaunošanu?

Es būtu par 40% ieņēmumu 
no ceļu nodokļiem un akcīzes no-
dokļa par degvielu atdošanas ceļu 
budžetam. 60% nē. Es uzskatu, 
ka atsevišķi fondu veidošana pie 
godprātīgas budžeta sadales nav 
labi. Šādus fondus vēlas daudzi, 
piemēram, ieņēmumus no akcīzes 
nodokļa par alkoholu novirzīt bēr-
nu ēdināšanai un tml. Taču tas ir 
jāparedz pamatbudžetā. Es esmu 
vadījis Valmieras pašvaldību 12 

gadus un zinu, ka gadījumos, ja 
naudas pietrūkst kādai sociālajai 
nozarei, cieš ceļi – šo ielu vēl ne-
taisīsim, pabraukt var. Šis princips 
var parādīties arī valsts budžetā.

Vai jūsu pārstāvētais poli-
tiskais spēks ir parakstījis vie-
nošanos ar biedrību „Latvijas 
Ceļu būvētājs”. Vai jūs zināt šīs 
vienošanās saturu?

Ja arī „Valmierai un Vidze-
mei” ir noslēgta šāda vienošanās, 
tad man par to nekas nav zināms.

Vai jūs balsosiet par finan-
sējuma samazinājumu autoce-
ļiem 2016. gada budžetā?

Es vērtēšu, ko teiks frakcija, 
satiksmes ministrs, Straujumas 
kundze, un tad pieņemšu lēmumu.

Māris Kučinskis, Saeimas 
Ilgtspējīgas attīstības komi-
sijas priekšsēdētājs (Zaļo 
un Zemnieku savienība)

Nenoliedzu, ka Latvijas ceļu 
infrastruktūras stāvoklis ir viens 
no svarīgiem priekšnoteiku-
miem, lai nodrošinātu pieejamī-
bu gan darba sasniedzamībai, gan 
iedzīvotājiem svarīgu pakalpoju-
mu saņemšanai, kas savukārt ir 
viena no galvenajām nepiecieša-
mībām, lai Latvija spētu panāk-
tu straujāku tautsaimniecības 
izaugsmi.

Augsti novērtēju VAS „Lat-
vijas valsts ceļi” centienus un rī-
cību savas nozares prioritāšu ak-
centēšanā, tai skaitā vēršanos pie 
Saeimas deputātiem, tai skaitā ar 
jautājumiem, uz kuriem, izņemot 
pēdējo, nevar būt negatīvas atbil-
des. Tajā pašā laikā LVC ir Satik-
smes ministrijas pakļautības uz-
ņēmums, un Satiksmes ministrija 
ir atbildīgā par nozares rīcībā eso-
šu (un argumentāciju papildus 
piešķiršanai) līdzekļu izlietošanas 
prioritāšu noteikšanu, to pama-
tošanu un aizstāvēšanu valdībā, 
kuru Saeima ir apstiprinājusi.

Ņemot vērā, ka vadu Saeimas 
Ilgtspējīgas attīstības komisiju, 
mēs jau iepriekšējā sēdē, diskutē-
jot par Nacionālā attīstības plānu 
2014.–2020. gadam un deklarā-
cijas par Laimdotas Straujumas 
vadītā Ministru kabineta iecerēto 
darbību īstenošanas uzraudzības 
ziņojumu, pēc biedrības “Latvijas 
Ceļu būvētājs” iesniegtajā vēs-
tulē izteiktajām pretenzijām par 
ziņojumā ietvertu neprecīzi un 
nepilnīgi (iesniedzēju skatījumā) 
sagatavotu ceļu nozares apraks-
tu, komisijā esam vienojušies, ka 
jautājums par ceļu būves nozares 
darbību, vietu un lomu kopējas 
valsts ilgtspējīgas attīstības kontek-
stā izskatīsim atsevišķā komisijas 
sēdē. Par laiku un diskusiju jautā-
jumiem mēs informēsim, sēdes 
sagatavošanas posmā un diskusijās 
iekļaujot arī LVC pārstāvjus.   

 

Ingmārs Līdaka,  Saeimas 
Tautsaimniecības, agrā-
rās, vides un reģionālās 
politikas komisijas depu-
tāts (Zaļo un Zemnieku 
savienība)

Vai reģionos autoceļu stā-
voklis ir problēma?

Nenoliedzami.
Vai esat par vai pret Autoce-

ļu fonda atjaunošanu?
ZZS vienmēr uzturējis šo 

tēmu par prioritāti un centies 
iekļaut ne vienā vien valdības 
deklarācijā.

Vai jūsu pārstāvētais poli-
tiskais spēks ir parakstījis vie-
nošanos ar biedrību „Latvijas 
Ceļu būvētājs”? Vai Jūs zināt šīs 
vienošanās saturu?

Jā.
Vai Jūs balsosiet par finan-

sējuma samazinājumu autoce-
ļiem 2016. gada budžetā? 

Visticamāk, ka balsošu par 
2016. gada budžetu kopumā, ne-
noliedzot, ka vairāk līdzekļu būtu 
nepieciešams ceļiem, slimnīcām, 
zinātnei, policistu, robežsargu 
un skolotāju algām utt., un tā 
joprojām.

Sergejs Dolgopolovs, 
Saeimas Valsts pārvaldes 
un pašvaldības komisijas 
priekšsēdētājs („Saskaņa”) 

Kā jūs vērtējat to, ka ceļi 
netiek definēti kā viena no 

valsts budžeta prioritātēm, 
neskatoties uz to, ka, objek-
tīvi raugoties, ne veselība, 
ne izglītība, ne aizsardzība 
bez sakārtotiem ceļiem nav 
uzlabojama?

Piekrītu, ka bez attīstītas 
infrastruktūras pienācīgu dzī-
ves līmeni valstī sasniegt nav 
iespējams. Taču svarīgs ir ne-
vis tas, vai nozare tiks nosauk-
ta par prioritāro, vai tas, kā 
budžeta ieņēmumi tiks sadalīti 
uz papīra, bet gan tas, vai no-
zare saņems reālu finansēju-
mu. Diemžēl šādas attieksmes 
piemērs jau zināms: skolotā-
jiem vairākkārt solīts pacelt al-
gas, kamēr netika noskaidrots, 
ka tam elementāri nav naudas. 

Vai reģionos autoceļu 
stāvoklis ir problēma?

Gan lauku, gan pilsētu 
ceļu stāvoklis nenoliedzami ir 
problēma − lielāka vai mazā-
ka, atkarībā no reģiona un ceļa 
seguma nodiluma pakāpes.

Vai esat par vai pret Au-
toceļu fonda atjaunošanu?

Ar abām rokām bal-
soju par „Autoceļu fonda” 
atjaunošanu.

Vai jūsu pārstāvētais po-
litiskais spēks ir parakstījis 
vienošanos ar biedrību “Lat-
vijas Ceļu būvētājs”? Vai jūs 
zināt šīs vienošanās saturu?

Partijai „Saskaņa” ir no-
slēgts līgums ar biedrību „Lat-
vijas Ceļu būvētājs”.  

Vai jūs balsosiet par 
finansējuma samazināju-
mu autoceļiem 2016. gada 
budžetā?

Es balsošu pret ceļu finan-
sējuma samazināšanu 2016. 
gada budžetā.

Aivars Meija,   
Saeimas Tautsaimnie-
cības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas 
komisijas deputāts („No 
sirds Latvijai”)

Vai jūs balsosiet par finan-
sējuma samazinājumu auto-
ceļiem 2016. gada budžetā? 
Vai reģionos autoceļu stāvok-
lis ir problēma? 

Es, tāpat kā citi “No sirds 
Latvijai” deputāti, uzskatu, ka 
autoceļu sakārtošanu nav pie-
ļaujams finansēt pēc atlikuma 
principa – šogad remontēšu 
un būvēšu ceļus, bet nākam-
gad nē. Ieguldījumi ceļu in-
frastruktūrā vienlaikus ir arī 
ieguldījumi uzņēmējdarbī-
bas attīstībā. Vairākas Latvi-
jas apdzīvotās vietas noteikti 
būtu pievilcīgas investoriem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
ja būtu sakārtoti ceļi un cita 
infrastruktūra. 

Tieši hroniski nepietieka-
mais finansējums ir galvenais, 
kas kavē autoceļu – gan valsts, 
gan pašvaldību – sakārtošanu. 
Tas, ka joprojām valstī nav 
apstiprināta vienota valsts 
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autoceļu sakārtošanas prog-
ramma, kurā būtu skaidri fik-
sēts veicamo darbu termiņš, 
apjoms un nepieciešamais fi-
nansējums, “No sirds Latvijai” 
ieskatā ir galēja bezatbildība. 

2013. gada 21. maijā Mi-
nistru kabineta sēdē gan tika 
izskatīta “Valsts autoceļu sa-
kārtošanas programma 2014.-
2020. gadam”, taču tā diemžēl 
palikusi tikai uz papīra, jo 
ir pieņemta tikai zināšanai. 
Tā nav materializējusies ne 
budžetā kārtējam gadam, ne 
vidēja termiņa (trīs gadu) bu-
džeta ietvarā.

Ja minētajā programmā 
fiksēto nepieciešamo finansē-
jumu ar sadalījumu pa gadiem 
skatām kontekstā ar budžeta 
piešķīrumu, tad starpība starp 
programmā iekļautajiem, plā-
notajiem, ieguldījumiem un 
realitāti 2014. gadā bija salīdzi-
noši neliela – tikai 0,25 miljoni 
eiro. Savukārt uz 2015. gadu tā 
sasniegusi jau 45,38 miljonus 
eiro, un 2017. gadā 96,89 mil-
jonus eiro, tas ir, kopējā star-
pība starp solīto un faktisko 
uz 2017. gadu jau veidos 178 
miljonus eiro. Tam jāpieskaita 
arī papildu nepieciešamais un 
valdības solītais finansējums 
71,7 miljonu eiro apmērā tiltu 
atjaunošanai un rekonstrukci-
jai līdz 2020.gadam.

Ja situācija, pateicoties 
Eiropas fondu finansējumam, 
attiecībā uz valsts galvenajiem 
un reģionālajiem autoceļiem 
nedaudz uzlabojas, tad daudz 
kritiskāka tā ir ar vietējiem ce-
ļiem, jo tos ir iespējams uztu-
rēt un remontēt tikai par valsts 
budžeta līdzekļiem, kas jau 
ilgstoši ir nepietiekami. Tikai 
pēdējo piecu gadu laikā finan-
sējuma deficīts vietējiem auto-
ceļiem sasniedzis 690 miljonus 
eiro. Valsts īpašumā ir aptuve-
ni 13 tūkstoši kilometru grants 
ceļu, no kuriem lielākajai daļai 
nav veikta vai veikta tikai da-
ļēja virsmas atjaunošana, tas ir, 
grants uzbēršana. Situāciju ne-
mainot, tuvāko gadu laikā šie 
ceļi zaudēs savu grants virs-
kārtas apjomu un pārvērtīsies 
par visnotaļ neizbraucamiem 
zemes uzbērumiem.

Cik man zināms, saistībā 
ar 2016. gada budžetu jau-
nām politikas iniciatīvām au-
toceļu sakārtošanā Satiksmes 
ministrija esot pieprasījusi fi-
nansējumu 47,9 miljonu eiro 
apmērā, no tiem lielāko daļu 
paredzot reģionālajiem un 
valsts vietējiem autoceļiem. 
Taču šo pieprasījumu, spriežot 

pēc plašsaziņas līdzekļu publi-
cētā, valdība esot noraidījusi.

Vai esat par vai pret Au-
toceļu fonda atjaunošanu?

Esmu par Autoceļu fonda 
atjaunošanu. 

Vai jūsu pārstāvētais po-
litiskais spēks ir parakstījis 
vienošanos ar biedrību “Lat-
vijas Ceļu būvētājs”? Vai jūs 
zināt šīs vienošanās saturu?

Autoceļu fonda atjaunoša-
na ir partijas “No sirds Latvi-
jai” un biedrības “Latvijas Ceļu 
būvētājs” 2014. gada augustā 
parakstītās vienošanās par Au-
toceļu fonda atjaunošanu viens 
no galvenajiem punktiem – līdz 
ar ik gadu pieaugoša finansēju-
ma nodrošināšanu ceļu būvei 
un uzturēšanai. Kā vienu no fi-
nansējuma avotiem vienošanās 
paredz autoceļu lietotāju valsts 
budžetā samaksātos nodokļus 
un nodevas, tajā skaitā daļu 
no akcīzes nodokļa, autoce-
ļu nodevas, transportlīdzekļu 
ekspluatācijas nodokļa un ci-
tiem ieņēmumiem, to devu-
mu autoceļiem pakāpeniski 
palielinot un sasniedzot ne 
mazāk kā 80 % no nomaksātā 
kopsummas.

Saistībā ar pašvaldību ce-
ļiem, mēs noteikti atbalstīsim, 
ka likumā “Par autoceļiem” ir 
jāiekļauj norma, kas nosaka, 
ka ikgadējai mērķdotācijai 
pašvaldību autoceļiem un ie-
lām no Autoceļu fonda pie-
šķirtais finansējums nedrīkst 
būt mazāks par 30 % no valsts 
budžeta finansējuma.

Silvija Šimfa,   
Saeimas Ilgtspējīgas at-
tīstības komisijas depu-
tāte (No Sirds Latvijai)

Kā jūs vērtējat to, ka ceļi 
netiek definēti kā valsts bu-
džeta viena no prioritātēm, 
neskatoties uz to, ka objek-
tīvi raugoties – ne veselība, 

ne izglītība, ne aizsardzība 
bez sakārtotiem ceļiem nav 
uzlabojama? 

Uzskatu to par līdzšinējo 
valdību un parlamentu tuvre-
dzību un nesaimnieciskumu 
ilgu gadu garumā, kaitējumu 
valsts attīstībai, par līdzšinē-
jo Saeimā pārstāvēto valdošo 
koalīciju partiju valstiskās do-
māšanas un politiskās atbildī-
bas trūkumu. 

Vai reģionos autoceļu 
stāvoklis ir problēma? 

Tā ir problēma, kas prog-
resējoši ir milzusi visus ne-
atkarības gadus, jo valdības 
un Saeimas rīkojušās pretēji 
loģiskajam saprātam, pašval-
dību, dažādu jomu speciālistu 
un sabiedrības argumentētam 
viedoklim 

Vai esat par vai pret Au-
toceļu fonda atjaunošanu? 

Uzskatu, ka Autoceļu 
fonda likvidēšana bija mai-
gi izsakoties traģiska kļūda. 
Strādājot Latvijas Pašvaldību 
savienībā, biju ļoti labi infor-
mēta par fonda darbību un ļoti 
negatīvajām sekām, kas radās, 
to likvidējot. Latvijas Pašval-
dību savienība ļoti aktīvi un 
argumentēti cīnījās pret to. 
Bet diemžēl līdzšinējā nacio-
nālā līmeņa vara ir bijusi ļoti 
pašpietiekama un pašpārlieci-
nāta, lai uzklausītu sabiedrību, 
profesionāļu organizācijas un 
zinātniekus. 

Vai jūsu pārstāvētais 
politiskais spēks ir paraks-
tījis vienošanos ar biedrību 
„Latvijas Ceļu būvētājs”? 
Vai jūs zināt šīs vienošanās 
saturu? 

Jā, partija „No sirds Latvi-
jai” ir parakstījusi vienošanos. 
Saturs ir ļoti konkrēts un pa-
sākumi neatliekami realizē-
jami, lai nepieļautu Zolitūdei 
analogas traģēdijas uz Latvijas 
tiltiem un ceļiem. 

Vai jūs balsosiet par 
finansējuma samazināju-
mu autoceļiem 2016. gada 
budžetā? 

Biju, esmu un būšu ka-
tegoriski pret finansējuma 
samazinājumu ceļiem. Tas ir 
noziedzīgi - turpināt iznīcināt 
šīs valsts dzīvības artērijas. Tā 
ievērojami ierobežojam reģio-
nu izdzīvošanas un attīstības 
iespējas, iespējas saņemt sav-
laicīgu neatliekamo medicī-
nisko palīdzību, ierobežojam 
un pasliktinām lauku teritori-
ju iedzīvotāju dzīves kvalitāti,  
uzņēmējdarbību ārpus liela-
jām pilsētām. Tas ir nevalstis-
ki, neprofesionāli, tuvredzīgi.

Uzsākot jauno mācību 
gadu, CSDD izveidojusi jaunu 
ceļu satiksmes drošības mate-
riālu – interaktīvu filmu-spēli 

CSDD radījusi 
interaktīvu satiksmes 
drošības spēli

CSDD pārrauga autoskolu 
darbu un īsteno pasākumus, lai 
topošo autovadītāju apmācība 
autoskolās noritētu kvalitatīvi 
un atbilstoši noteiktajai kārtībai. 
Savukārt konstatētie pārkāpu-
mi tiek izskatīti īpašās CSDD 
Transportlīdzekļu vadītāju ap-
mācības komisijas sēdēs. Pēdē-
jie būtiskākie komisijas lēmumi 
bija par apliecības anulēšanu 
instruktoram un mācību kartes 
atņemšanu autoskolai.

Sakarā ar konstatētajiem 
pārkāpumiem topošo autova-
dītāju apmācībā instruktoram 
Ruslanam Poluškinam atņemta 
braukšanas mācību instrukto-
ra apliecība (kvalifikācija), kas 

nozīmē, ka viņam turpmāk nav 
atļauts nodarboties ar topošo 
šoferu sagatavošanu. Arī auto-
skola, kurā R.Poluškins strādāja 
par instruktoru, viņa darbībā 
konstatējusi pārkāpumus un 
pārtraukusi darba attiecības. 

Pamatojumi šim komisi-
jas lēmumam ir vairāki. Proti, 
R.Poluškins kursantu apmācī-
bai ilgstoši izmantojis apmā-
cības prasībām neatbilstošu 
transportlīdzekli. Papildus tam 
instruktors autoskolai sniedza 
nepatiesu informāciju par ap-
mācībā izmantoto braucamo. 
Tāpat instruktors izdarījis pār-
kāpumus, par kuriem piemēroti 
administratīvie sodi. 

CSDD atņem apliecību braukšanas 
instruktoram un mācību karti autoskolai 

Jānis Ruks,   
Saeimas Ilgtspējīgas 
attīstības komisijas 
deputāts (Latvijas 
Reģionu apvienība)

Kā jūs vērtējat to, ka ceļi 
netiek definēti kā valsts bu-
džeta viena no prioritātēm, 
neskatoties uz to, ka, objek-
tīvi raugoties, ne veselība, 
ne izglītība, ne aizsardzība 
bez sakārtotiem ceļiem nav 
uzlabojama?

Ceļiem jābūt definētiem 
kā vienai no budžeta priori-
tātēm ar stabiliem, uz aprē-
ķiniem pamatotiem finanšu 
resursiem trīsgadu budžetā. 
Es pilnībā piekrītu viedok-
lim, kad Latvijas ceļi, un 
ne tikai valstij piederošie, 
vistiešākajā veidā ietekmē 
valsts ilgtspējīgu attīstību. 
Vērojot tendenci, kad darba 
iespējas arvien vairāk kon-
centrējas pilsētās, tajā pašā 
laikā Latvijā apsaimniekojamo 
ilgtspējīgo resursu (lauksaim-
niecības produktu, koksnes 
u.c.) izvietojums ir vairāk vai 
mazāk vienmērīgs visā terito-
rijā, ceļu tīklam, kvalitātei un 

drošai pārvietošanās iespējamī-
bai noteikti būs izšķiroša nozī-
me valsts attīstībā ne tikai ilgter-
miņā, bet jau tuvākajā laikā.

Vai reģionos autoceļu 
stāvoklis ir problēma?

Reģionālie un vietējie au-
toceļi ir sliktā stāvoklī. Asfalt-
betona klājumi ir veci, tāpēc 
ar daudziem bedrīšu ielāpiem 
un nelīdzeni. Tas noteikti ne 
tikai lauž transportlīdzekļus 
un palielina to ekspluatāci-
jas izmaksas, bet apdraud arī 
satiksmes drošību. Grants, 
šķembu klājuma ceļu nesošā 
slāņa biezums netiek palieli-
nāts, kaut no ceļu uzbūvēšanas 
laika   smago automašīnu ne-
sošās slodzes ir palielinājušās, 
kā rezultātā tiek un atseviš-
ķiem posmiem jau ir sabojāts 
ceļa uzbērums.

Vai esat par vai pret Auto-
ceļu fonda atjaunošanu?

Latvijas Reģionu apvienības 
programma Latvijas Republikas 
12. Saeimas vēlēšanām paredz 
valsts un reģionālās nozīmes 
autoceļu infrastruktūras sakār-
tošanu un autoceļu fonda atjau-
nošanu, ko atbalstu arī es.

Vai jūsu pārstāvētais po-
litiskais spēks ir parakstījis 
vienošanos ar biedrību „Lat-
vijas Ceļu būvētājs”? Vai jūs 
zināt šīs vienošanās saturu?

LRA ir parakstījusi vie-
nošanos ar biedrību “Latvijas 
autoceļu būvētājas”. Ar vieno-
šanās saturu iepazīšos.

Vai jūs balsosiet par 
finansējuma samazināju-
mu autoceļiem 2016. gada 
budžetā?

Es balsošu pret finansēju-
ma samazinājumu autoceļiem 
2016.gada budžetā.

Spēle pieejama CSDD sa-
tiksmes drošības portālā bēr-
niem un jauniešiem http://
www.berniem.csdd.lv/velopil-
seta. Ar šīs spēles un tās gal-
venā varoņa Fiksīša palīdzī-
bu saistošā veidā var iepazīt, 
atkārtot un izspēlēt dažādas 
situācijas ceļu satiksmē, lai 
droši varētu tajā piedalīties. 
Savukārt ar video un jautāju-
mu palīdzību var uzzināt, kā 
pareizi izmantot velosipēdistu 
infrastruktūru, kā veiksmīgi 
sadzīvot ar pārējiem satiksmes 
dalībniekiem. 

Arī pats portāls ieguvis 
jaunu un mūsdienīgāku izska-
tu. Tajā vienuviet apkopoti arī 
visi CSDD pēdējo gadu laikā 
radītie izglītojošie un infor-
matīvie materiāli bērniem un 
jauniešiem – no pasažiera līdz 
pat motobraucējam. 

Tāpat komisija atņēmusi mā-
cību karti autoskolai IK „Ieva Auto”. 
Tas nozīmē, ka minētā autoskola 
vismaz vienu gadu nedrīkstēs ap-
mācīt topošos autovadītājus. Au-
toskolai IK „Ieva Auto” mācību 
karte atņemta, jo topošo šoferu 
nodarbības nenotika saskaņā ar 
reģistrēto apmācības grafiku, kā 
arī konstatēti labojumi mācību 
žurnālā. Turklāt šajā autoskolā jau 
iepriekš konstatēti līdzīga rakstura 
pārkāpumi. 

Pirms autoskolas izvēles un 
apmācības uzsākšanas CSDD 
aicina topošos autovadītājus 
rūpīgi izpētīt CSDD mājas lapā 
(http://goo.gl/eUp1oc) atrodamo 
informāciju.

bērniem un pusaudžiem „Ve-
lopilsēta”, kurā īpaša uzmanī-
ba veltīta visam, kas saistīts ar 
velobraukšanu. 

Deputātu atbildes „Autoceļu Avīze” lūdza komentēt biedrības 
„Latvijas Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājam Andrim Bērziņam. 
Biedrība pērn vērsās pie Saeimā pārstāvētajām partijām, lai skaid-
rotu savu pozīciju par nozari un noslēgtu vienošanos par Autoceļu 
fonda atjaunošanu.

Jāatzīst, ka deputātu kom-
petence par autoceļu tēmu va-
rēja būt augstāka. Izskatās, ka 
viens deputāts nopietni tic, ka 
par ES naudu drīkst remontēt 
vietējos ceļus, kamēr cits domā, 
ka problēmu atrisinās novitāte 
– apņemšanās atjaunot Auto-
ceļu fondu ierakstīšana valdības 
deklarācijā. Taču tas ir ierakstīts 
ne vienā vien programmā, bet 
rezultāta nav. Pavisam dīvaini 
ir lasīt, kā pozīcijas deputāti 
pauž atbalstu Autoceļu fonda 
atjaunošanai, lai gan paši, pie-
ņemot pagājušā gada budžetu, 

Dainis Liepiņš,  
Saeimas Tautsaimnie-
cības, agrārās, vides un 
reģionālās politikas ko-
misijas deputāts (Latvi-
jas Reģionu Apvienība)

Komentējot autoceļu stā-
vokli reģionos, Autoceļu fon-
da atjaunošanu, vienošanos ar 
biedrību „Latvijas Ceļu būvē-
tājs” un nākamā gada budžeta 
projektu, kas paredz samazināt 
bāzes finansējumu valsts au-
toceļiem, D.Liepiņš atbildēja 
sekojoši:

„Latvijas Reģionu apvie-
nība” (LRA) vienmēr ir uz-
svērusi, ka finansējums ceļu 
uzturēšanai un infrastruktūras 
attīstībai ir vitāli svarīgs Latvi-
jas valsts attīstības nosacījums! 
Diemžēl esošā politisko par-
tiju koalīcija, kuru pārstāv arī 
Satiksmes ministrs Anrijs Ma-
tīss, jau ilglaicīgi ir izrādījuši 
savu mazspēju ceļu nozarei 
būtisku jautājumu risināšanā!

Viņš arī norādīja, ka „Au-
toceļu Avīzes” uzdotie jautāju-
mi vispirms būtu jāadresē koa-
līcijas partijām un Satiksmes 
ministrijai.

Andis Bērziņš,  Biedrī-
bas “Latvijas Ceļu būvētājs” 
valdes priekšsēdētājs

ir balsojuši pret to vai atturēju-
šies (kas arī nozīmē – pret).

Acīmredzot nav cita ceļa, kā 
turpināt izskaidrošanas darbu, 
tikties ar deputātiem un cerēt, 
ka arī viņi atradīs laiku, lai no-
skaidrotu jautājumus, par ku-
riem viņiem nav informācijas 
vai izpratnes. Visi – gan nacio-
nālisti, gan sociālisti, gan liberāļi 
– braucam pa vieniem un tiem 
pašiem ceļiem, ik gadu kopā 
zaudējot 883 miljonus EUR. 
Cik ilgi ar to samierināsimies 
un kad saņemsimies situāciju 
mainīt?
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Korporatīvās 

sociālās 

atbildības

pārskats 2013
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CSDD VADĪBAS UZRUNA

Valsts	akciju	sabiedrības	“Ceļu	satiksmes	drošības	direkcija”	(CSDD)	darbība	2013.gadā	bija	balstīta	
uz	 akcionāra	 –	 Satiksmes	 ministrijas	 saskaņotu	 darbības	 stratēģiju	 2011.-2014.gadam.	 2013.gads	
CSDD	saistās	ar	vairāku	jauninājumu	un	tehnoloģiju	ieviešanu,	kas	tieši	uzlabo	un	modernizē	sniegto	
pakalpojumu	kvalitāti,	pieejamību	un	klientu	apkalpošanu,	kā	arī	rūpējoties	par	sabiedrības	interesēm,	
veicina	satiksmes	drošību.	CSDD	2013.gadā	turpināja	īstenot	arī	investīciju	projektus,	kā	arī	nozīmīgu	
uzmanību	pievērsa	darbinieku	profesionālajai	pilnveidei.

Atbalsta	pasākumi	sabiedrībai	ceļu	satiksmes	drošības	jomā	ir	CSDD	izšķiršanās	līdztekus	pamatdar-
bības	uzdevumiem.	Tāpēc	arī	2013.gadā	savu	korporatīvo	sociālo	atbildību	CSDD	apliecināja	lielu	uz-
manību	veltot	 ceļu	 satiksmes	drošības	uzlabošanai	 –	dažādu	vecumu	sabiedrības	grupu	 izglītošanai,	
informēšanai	un	iesaistīšanai	satiksmes	drošības	pasākumos.	Tāpat	2013.gadā,	pievienojoties	un	sek-
mīgi	iesaistoties	Latvijas	uzņēmumu	iniciatīvā	“Godīgs	eiro	ieviesējs”,	CSDD	apliecināja	sevi	kā	godīgu	
komersantu.

Būtiski	uzsvērt,	ka	2013.gads	CSDD	darbībā	un	ceļu	satiksmes	drošības	jomā	bija	nozīmīgs	atskaites	
gads,	 jo	darbību	beidza	 “Ceļu	 satiksmes	drošības	programma	2007.-2013.gadam”.	Tās	mērķis	bija	
panākt,	 lai	 līdz	2013.gadam	bojā	gājušo	skaits	ceļu	satiksmes	negadījumos	salīdzinājumā	ar	2001.
gadu	samazinātos	par	70%.	Veicot	padarītā	analīzi	un	vērtējumu,	konstatēts,	ka	Ceļu	satiksmes	drošības	
programma	2007.-2013.gadam	kopumā	izpildīta.	Proti,	šajos	piecos	gados	potenciāli	izglābtas	1167	
dzīvības	un	par	6988	mazāk	cilvēku	guvuši	savainojumus	un	traumas.

Kopumā	varam	secināt,	ka	CSDD	darbība	2013.gadā	ir	bijusi	veiksmīga	un	tā	ir	veicinājusi	CSDD	stra-
tēģijā	noteikto	mērķu	sasniegšanu.

Savas	darbības	22	gados	CSDD	kļuvusi	 par	 kvalitatīvus	pakalpojumus	 sniedzošu,	 stabilu,	 ar	 augstu	
atbildību	strādājošu	un	sabiedrībā	atzinīgi	novērtētu	uzņēmumu.	Rūpējoties	par	klientiem	un	uzņēmuma	
ilgtspēju,	CSDD	katru	gadu	uzlabo	savu	pakalpojumu	kvalitāti,	rada	jaunus	e-pakalpojumus,	paplašina	
darbību	e-vidē,	samazina	“papīru”	apriti,	izglīto	sabiedrību	par	satiksmes	drošību.	

Šajā	korporatīvās	sociālās	atbildības	pārskatā	CSDD	iepazīstina	ar	savas	darbības	rezultātiem	2013.
gadā.	Īpaša	uzmanība	pārskatā	pievērsta	divām	lietām	–	uzņēmuma	pakalpojumu	kvalitātei	un	ceļu	sa-
tiksmes	drošībai.	Pārskats	sagatavots,	ievērojot	būtiskākos	CSDD	darbības	rezultātus,	kā	arī	GRI	(Global	
Reporting	Initiative)	vadlīniju	pamatnostādņu	ieteikumus.		

Andris Lukstiņš,	CSDD	valdes	priekšsēdētājs	

Rīgā,	31.01.2014.

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

Izdevējs: va/s Latvijas Valsts ceļi sadarbībā ar 
biedrību Latvijas ceļu būvētājs, Transportbūvju 
inženieru asociāciju, VAS Latvijas autoceļu 
uzturētājs un VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija.
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Kā 3 draugi Ceļgrauzi pieveica
Komikss “Kā trīs draugi Ceļgrauzi pieveica” stāsta par to, kā satiekas Pele, Valcis jau-

nākais un Urbis un liek galvas kopā, lai tiktu galā ar neganto ceļu postītāju Ceļgrauzi. 

Komiksa teksts: Ingus Josts; 
māksliniece: Maija Līduma

Turpinājums nākamajā numurā...

Autoceļu avīze tiek izplatīta CSDD nodaļās, Lukoil degvielas uzpildes stacijās un Elvi veikalos.
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Urbim pie 
darba bija 
jāķeras 
pirmajam.
Tad nu viņš 
sēdās savā Road 
Doctor busiņā 
un – aidā, uz 
Ainažiem!

Un, gal-
venais, ar 
Road Doc-
tor gudrā 
skenera 
palīdzību 
bija jāno-
skaidro, 
vai ceļu 
kur ne-
apdraud 
zemūdens 
akmeņi.

Viņam bija 
svarīgs 
uzdevums – 
no Igaunijas 
līdz Lietuvas 
robežai iz-
pētīt labā-
ko jaunās 
Maģistrāles 
novietojumu.

Tik varenam ceļam bija jāapliec 
pilsētas un ciemi, tāpat vajadzēja 
parūpēties, lai pārāk neciestu daba.

Vai drīzāk grunts-
ūdeņi. Jo, lai 
aizpildītu dūksnai-
nu vie  tu, reizēm 
vajadzīga stingra 
grunts - vairāki 
desmiti kravu.

3D Zemes 
virsmas 

skenēšanas 
radars (GPR)

Video un termālā 
kamera

2D lāzera 
skeneris
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Sākumā viss veicās labi. 
Līdz pat Limbažu pusei nekādu 
brīnumu nebija, cik nu jauns tilts 
pāri Salacai jāceļ.

Dziļāk zemē kaut kas nebija kārtībā. 
Pabraucis simt metru atpakaļ un 
vēl pārsimt metru uz priekšu, Urbis 
sadrūma.

Urbis saprata, ka Maģistrāle būs 
jāpārceļ kaut kur sāņus. Viņš gan 
nemanīja, kā, klusi lādēdamās, mežā 
ieslīd ēna.

Tur tumsā nozuda Ceļgrauzis, kura 
sapnis uzmānīt Maģistrāli uz šaubīga 
pamata varēja izgāzties Urbja 
vērības dēļ.

Tad sākās brīnumi. Road Doctor 
mierīgi ripoja uz priekšu, bet pēkšņi 
Urbis ekrānā pamanīja nelāgu ēnu.

Laikam te 
reiz bijis ezeriņš. 

Bet vecs niedru un 
ūdenszāļu komposts 
nav labākais pamats 

ceļam.

GRRR...

Komiksa sākums iepriekšējos Autoceļu Avīzes numuros.”

Kāds vīrs brauc pa šauru kalnu ceļu. Pretī brauc 
sieviete. Braucot vīrietim garām, sieviete izliecas 
pa logu un kliedz:
– Cūka!
Vīrietis momentāni izkaras pa savu logu un kliedz 
pretī:
– Kuce!
Abi turpina ceļu, un aiz nākamā asā pagrieziena 
vīrieša vadītā automašīna uzbrauc cūkai un ma-
šīna „lupatās”.
Ja vien vīrieši klausītu sievietes...

* * *
Harijs un Marta dzer rīta kafiju. Ziņās saka:
„Sniega segas biezums šodien sasniegs 10 centi-
metrus, lūdzam mašīnas novietot ielas pāra nu-
muru pusē.”
Harijs atstāj kafiju un pārvieto automašīnu.
Pēc divām dienām pie brokastu kafijas ziņās dzird:
„Sniega segas biezums šodien sasniegs 10 cen-
timetrus, lūdzam mašīnas novietot ielas nepāra 
numuru pusē.”
Harijs pieceļas no galda un dodas pārvietot 
automašīnu.
Vēl pēc trim dienām Harijs un Marta pie brokastu 
kafijas dzird:
„Šodien sniega segas biezums sasniegs 15 cen-
timetrus. Lūgums mašīnas novietot...” Un radio 
izslēdzas.
Harijs jautā: 
„Ko nu man darīt?”
„Atstāj šodien mašīnu garāžā!” atbild Marta..

* * *
Kādas automašīnas vadītājs pie „Stop” zīmes sa-
mazina ātrumu, bet neapstājas. Viņu aptur ceļu 
policists.
– Kāpēc neapstājāties?
– Es taču samazināju ātrumu!
Policists izvelk savu zizli un sāk sist autovadītājam 
pa muguru.
Vai gribat, lai samazinu ātrumu vai lai apstājos?


