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Ceļu satiksmes drošības plāna 2017.-2020.gadam 

rezultatīvo rādītāju izpilde 
mērķis - 50 % samazinājums 2020 / 2010

Faktiskais 

skaits 2010 Faktiskais skaits 2019 Samazinājums % 
Bojāgājušo skaits 218 132 39.4

Smagi ievainoto skaits 569 462 18.8

Bojāgājušo gājēju skaita samazinājums 79 39 50.6

Smagi ievainoto gājēju skaita samazinājums 145 106 26.9

Bojāgājušo velosipēdistu skaita samazinājums 13 9 30.8

Smagi ievainoto velosipēdistu skaita samazinājums 39 43 -10.3

Bojāgājušo mototransporta vadītāju un pasažieru skaita samazinājums 22 4
81.8

Smagi ievainoto mototransporta vadītāju un pasažieru skaita 

samazinājums
74 63

14.9

Bojāgājušo vieglo automobiļu vadītāju un pasažieru skaita 

samazinājums
91 63

30.8

Smagi ievainoto vieglo automobiļu vadītāju un pasažieru skaita 

samazinājums
264 214

18.9

Bojāgājušo skaita samazinājums CSNg, kuros iesaistīts 

komerctransports (kravas auto un autobusi)
65 44

32.3

Smagi ievainoto skaita samazinājums CSNg, kuros iesaistīts 

komerctransports (kravas auto un autobusi)
124 90

27.4

Cietušo bērnu skaita samazinājums 403 450 -11.7

Bojāgājušo skaita, kas radušies nepareiza braukšanas ātruma izvēles 

dēļ, samazinājums
48 27

43.8

Smagi ievainoto skaita, kas radušies nepareiza braukšanas ātruma 

izvēles dēļ, samazinājums
126 77

38.9

Bojāgājušo skaita, kas radušies vadītāju alkohola reibumā izraisītajos 

CSNg, samazinājums
22 14

36.4

Smagi ievainoto skaita, kas radušies vadītāju alkohola reibumā 

izraisītajos CSNg, samazinājums
72 47

34.7

Ceļu satiksmes negadījumu seku smaguma pakāpes (bojāgājušo skaits 

uz 100 CSNg ar cietušajiem) samazinājums
6.8 3.6

47.1
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Par 2019.gadā realizētajiem projektiem CSNg

novēršanai (profilaksei)

2019.gadā realizēti šādi projekti:

• Drošas braukšanas konsultācijas (CSDD)

• Akcija ,,Uzmanību skrejritenis!"  (LAMB)

• Kampaņa pret braukšanu reibumā (CSDD)

• “Mobilais Saskaņotais Paziņojums” – kampaņa  (LTAB)

• Kampaņa par manevriem uz autoceļiem  (LVC)

• Kampaņa par drošības līdzekļu (jostu, krēsliņu) lietošanu (CSDD)

• “Ja Tev nav OC/TA – nebrauc!” – informatīva kampaņa (LTAB)

• Drošas braukšanas kampaņa par ceļa seguma stāvokļa izmaiņām (LVC)

• Konkurss «Gribu būt mobils» (CSDD)

• Jauno satiksmes dalībnieku forums (CSDD)

• Gada jaunais autovadītājs (CSDD)

• projekts “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā” 

(CSDD)
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Par 2019.gadā realizētajiem projektiem CSNg

novēršanai (profilaksei)

2019.gadā realizēti šādi projekti:

• Kampaņa – «Droša sabiedriskā transporta izmantošana» (ATD)

• VP nodrošināšana ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem (VP)

• Ceļu satiksmes drošības veicināšanai izgatavojamie preventīvie materiāli 

un uzskates līdzekļi (VP)

• Programmatūras uzlabošana un aprīkojuma iegāde ceļu satiksmes 

drošības paaugstināšanai (IeM IC)

• Kampaņa «Iedzīvotāju izglītošana par rīcību pēc CSNg» (VUGD)

• Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana glābšanas darbu veikšanai pēc 

CSNg (VUGD)

• Preventīvo pasākumu īstenošana (VRS)

• Speciālā aprīkojuma iegāde (VRS)

• Ceļa signālstabiņu uzstādīšana (LVC)

• Tehnisko līdzekļu uzstādīšana autoceļa malā, kur dzīvnieki šķērso 

autoceļu (LVC)



5

Jautājumi?


