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VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētājs 

Ziemas uzturēšanas darbi 

2016./2017.gada ziemas sezonā. 
Grants ceļu uzturēšana. 
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Ziemas uzturēšanas darbi valsts autoceļu tīklā 

 A klase – 748 km 

 A1 klase – 2 400 km 

 B klase – 3 005 km 

 C klase – 12 303 km 

 D klase – 1 764 km 

 

 Avārijas stāvoklī esošie autoceļi – 3 388 km. 

 Satiksmei bīstamie autoceļu posmi – 2 144 km. 

 Grants seguma ceļi ap 11 100 km. 

 

 Ziemas sezonā tika iesaistītas 636 ziemas tehnikas vienības (t.sk. 

210 a/m aprīkotas ar sniega lāpstām un kaisīšanas iekārtām) 

 Izlietots: 

 - 82 966 tonnas tehniskā sāls 

 - 18 731 tonnas smilts – sāls maisījums 

 - 16 256 tonnas sāls šķīdums 
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Autoceļu uzturēšanas 

mainīgos laika 
apstākļos 
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Uzturēšanas izmaksas 2016./2017.gada ziemas 

sezonā 

Līdz š.g. martam ziemas uzturēšanas darbi uz valsts autoceļiem veikti par 

20, 13 milj. eiro ar PVN. 

 

 Autoceļu slīdamības mazināšana šajā ziemas sezonā līdz šim 

veikta 446,6  tūkst. km garumā 

 

 Vienlaicīgi šoziem tīrīti un kaisīti autoceļi 174,5 tūkst. km garumā 

 

 Līdz martam no sniega kopumā attīrīti autoceļi 112 603 tūkst. km 

garumā 

 

 Līdz martam rievu izveide kopumā veikta 41 045 pārgājiena kilometru 

garumā (pārgājiena kilometrs nozīmē, ka ir veikts viens tehnikas 

vienības darba gājiens). 
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Uzturēšanas izmaksas 2016./2017.gada ziemas 

sezonā 

Šajā ziemas sezonā stājās spēkā izmaiņas MK noteikumos Nr.224, 

kurās ir paredzēta valsts autoceļu preventīvā kaisīšana ar mitro sāli ar 

mērķi samazināt apledojuma veidošanās iespējamību uz brauktuves 

 

 Apstrādi veic uz A un A1 klases autoceļiem laikā pirms satiksmes 

plūsmas maksimuma stundām, t.i. līdz 06:00 no rīta 

 

 Preventīvā apstrāde šajā ziemas sezonā (uz 1.martu) tika veikta  

7 779 km kopgarumā 



Avārijas bedrīšu remonts 2016./2017.gada ziemas 

sezonā 
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 Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu (01.10.2016. - 01.03.2017) 

– 6483 m² par kopumā 358 912 EUR (ar PVN). 

 

 Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu (01.10.2015. - 01.03.2016) 

– 7316 m² par kopumā 393 842 EUR (ar PVN). 
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Bedrīšu remonts 

ziemas sezonā 
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Ziemas dienesta interaktīvā karte 

www.lvceli.lv 

 

 

http://www.lvceli.lv/
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Ziemas dienesta interaktīvā karte 

www.lau.lv 

 

 

http://www.lau.lv/
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Grants ceļi valsts autoceļu tīklā 
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Grants ceļi valsts autoceļu tīklā 



Valsts pārziņā esošo ceļu garums  
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Grants ceļi valsts autoceļu tīklā 

 Latvijas klimata apstākļos pavasarī un rudenī, ka arī ziemas 

atkušņos uz grants ceļiem iestājas šķīdonis – tie pārmitrinās, 

zaudē nestspēju, kļūst grūti izbraucami. 

 

 Šķīdoņa laikā uz grants ceļiem tiek ieviesti autotransporta 

masas ierobežojumi. 

 

 Latvijas īpatnība – ļoti liels grants ceļu īpatsvars – vairāk kā 

50% no visiem – 11 000 km -  tāpēc šķīdonis apgrūtina ļoti 

daudzu iedzīvotāju ikdienas dzīvi. 

 

 Lēmumu par autotransporta masas ierobežojumiem pieņem 

LVC speciālisti nodaļās. 

 
 



Valsts ceļu tīklu garums Baltijas valstīs (km) 
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    Valsts vietējās nozīmes autoceļi  
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   Valsts pārziņā esošos grants ceļu stāvoklis 

  8% grants autoceļu bija labā tehniskajā stāvoklī 

  50%  apmierinošā tehniskajā stāvoklī 

  42%  sliktā tehniskajā stāvoklī 

 

 Katru gadu no grants ceļiem noput 1 cm grants 

 

 Vairāk kā 20 gadu laikā grants ceļiem nav veikti remontdarbi 

 

 Grants ceļi tiek uzturēti tikai ikdienas uzturēšanas ietvaros 

 

 Ar ikdienas uzturēšanu nav iespējams uzlabot grants autoceļu stāvokli, 

bet gan tikai censties saglabāt esošo 
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    Grants ceļu uzturēšana šķīdoņa laikā 

 Ņemot vērā klimata izmaiņas, Latvijā arvien biežāk ir vērojami mainīgi 

laika apstākļi un paredzams, ka problēmas ar grants ceļiem arvien 

vairāk aktualizēsies  

 

 Šķīdoņa laikā nav iespējams kvalitatīvi veikt uzturēšanas darbus, 

piemēram, greiderēt, jo ar smago uzturētāju tehniku šos samirkušos, 

mīkstos ceļus var vēl vairāk sabojāt; atsevišķos gadījumos ir iespējams 

kritiskākajās vietās uzvest šķembas, bet tas ir ļoti īslaicīgs risinājums 

 

 Grants ceļu stāvoklis uzlabojas tikai tad, kad tie apžūst, kad var 

uzbraukt tehnika un veikt šos uzturēšanas darbus – greiderēt, planēt 

utt. 
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Grants ceļu stāvoklis 
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Grants ceļu stāvoklis 
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Grants ceļu stāvoklis 
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Grants ceļu stāvoklis 



22 

Grants ceļu stāvoklis 
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Grants ceļu 

uzturēšanas darbi 
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   Iespējamie risinājumi 

Melnā seguma ceļi 

Asfaltbetons 

Virsmas apstrādes 

 

Savlaicīga pilna uzturēšanas kompleksa 

veikšana 

 

Ceļu sašaurināšana, ūdens novades 

sistēmas uzturēšana 



255 km grants autoceļu ar dubultās virsmas 

segumu 
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2009.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 2015.gads

4.0 km 3.66 km 
 

60.45 km 
 

107.58 km 
 

46.55 km 
 

31.65 km 



Dubultās virsmas posmi 
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Ieguvumi 
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 ceļa segums vairs neput 
 

 nodrošināti komfortablāki 

braukšanas apstākļi 

 ceļš nav jāgreiderē 

  pagarināta autoceļa ilgtspēja 
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   Šābrīža darbības  

 Greiderēšana, kā arī iesēdumu, bedru vai citu defektu novēršana un 

tiks veikta autoceļa segumam atkūstot un kaut nedaudz apžūstot 

 

   Beidzoties ziemas sezonai, tiks plānoti  un veikti ikdienas uzturēšanas 

vasaras darbi atbilstoši pieejamam finansējumam - greiderēšana, 

izskalojumu remonts, pēc nepieciešamības caurteku remonts vai 

nomaiņa, atsevišķos ceļa posmos grāvju atjaunošana. 

 

 LAU veicot šos IU darbus gatavi ņemt vērā novada domes izteiktās 

maršrutu prioritātes. 

 



 

Paldies par uzmanību! 


