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Par ceļu lietošanu maksājam.  
Ko saņemam pretī?  

Dažādos maksājumos valsts autoceļu lietotāji 
gadā samaksā virs 550 miljoniem eiro. 
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Plānotais/solītais Realitātē 



Valsts un pašvaldību autoceļi 
• 44 % no valsts ceļiem ar asfalta segumu  

ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī 

• 43 % valsts ceļu ar grants segumu  
ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī 

• 83 % pašvaldību autoceļu veido grants segums, 
41, 8 % sliktā stāvoklī 

• Kopgarums 30183 km, no tiem 29053 km grants 
segums 

13.10.2018 Biedrība "Zemnieku saeima", www.zemniekusaeima.lv, 67027044, zsa@zemniekusaeima.lv 



13.10.2018 Biedrība "Zemnieku saeima", www.zemniekusaeima.lv, 67027044, zsa@zemniekusaeima.lv 

Avots: Satiksmes ministrija 



Lauku ceļi ir uzņēmējdarbības 
dzīvības artērijas 

- Tiek pārvadāti izaudzētā produkcija (graudi, 
liellopi, piens, dārzeņi u.c.). 

- Tiek piegādāti izejmateriāli. 

- Ikdienā pārvietojas darbinieki, kuriem darbu 
nodrošina vietējie lauksaimnieki. 
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Lauksaimnieki ik gadu saskaras  
ar līdzīgiem izaicinājumiem 

• Sākoties un beidzoties sniegotam laikam, 
lauku ceļi stipri iedangāti un neizbraucami.  

• Pēdējos gadus arvien netipiskāki laikapstākļi, 
agrāk ievieš ierobežojumus uz grants ceļiem. 
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Neceļi turpinās... 

• Šķīdonis uz ceļiem katru gadu pārsteidz... 

• Ceļi turpina jukt un brukt, kļūst neizbraucami 

• Apdzīvotas vietas periodiski kļūst izolētas.  
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Pēdējo gadu atziņas publiskajā telpā 

• Latvijas ceļu bilance - četru miljardu eiro remonta 
deficīts un salauzti auto, kas gadā rada 880 milj. EUR 
zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai. 

• «Tautas panorāma»: Izdangātus un neizbraucamus 
ceļus kritizē visā valstī.  

• Grants un reģionālo ceļu sakārtošanai visā Latvijā ir 
nepieciešami 130 miljoni eiro pašreizējo 15 miljonu 
vietā. 

• Klimata pārmaiņu dēļ ziemām kļūstot mainīgākām, 
grants ceļu kvalitāte paliks arvien dramatiskāka. 
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NeTipiski laikapstākļi  

• Rekordsiltas ziemas 

• Rekordlietainas vasaras 

• Rekordkarstas vasaras 

• Lietavu rekordi 
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LAP 2014-2020 

• Pieejamais finansējums pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ir 126,63 milj EUR.  

• Iesniegts 251 projekts par publisko 
finansējumu ~91,97 milj EUR, kas aptver 
1201,245 km.  

• Šobrīd pilnībā īstenoti ir 67 projekti par kopējo 
publisko finansējumu 17,47 milj EUR, kas 
aptver 307,793 km.  
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Nr. p.k. Pašvaldība Reģions Finanšu līdzekļi, EUR 

Līdz 10.10.2018. iesniegto 
pieteikumu publiskais 

finansējums, EUR 

Apgūtais 
finansējums no MK 

not. Noteiktā 
limita - % 

1 Aizkraukles novads Zemgale 390000  €                    -    0 

2 Alsungas novads Kurzeme 380000  €                    -    0 

3 Babītes novads Pierīga 210000  €                    -    0 

4 Cēsu novads Vidzeme 380000  €                    -    0 

5 Cesvaines novads Vidzeme 460000  €                    -    0 

6 Dundagas novads Kurzeme 360000  €                    -    0 

7 Ērgļu novads Vidzeme 420000  €                    -    0 

8 Garkalnes novads Pierīga 180000  €                    -    0 

9 Jaunpiebalgas novads Vidzeme 390000  €                    -    0 

10 Krimuldas novads Pierīga 970000  €                    -    0 

11 Ķeguma novads Pierīga 560000  €                    -    0 

12 Lielvārdes novads Pierīga 810000  €                    -    0 

13 Mālpils novads Pierīga 440000  €                    -    0 

14 Mārupes novads Pierīga 260000  €                    -    0 

15 Rojas novads Kurzeme 200000  €                    -    0 

16 Ropažu novads Pierīga 330000  €                    -    0 

17 Rucavas novads Kurzeme 640000  €                    -    0 

18 Salaspils novads Pierīga 400000  €                    -    0 

19 Saulkrastu novads Pierīga 240000  €                    -    0 

20 Varakļānu novads Vidzeme 820000  €                    -    0 

21 Viļānu novads Latgale 720000  €                    -    0 

22 Zilupes novads Latgale 430000  €                    -    0 

Avots: Lauku atbalsta dienests 



 
Par priekšlikumiem situācijas uzlabošanai ar 

pašvaldības autoceļiem, pašvaldības un koplietošanas 
meliorācijas sistēmām 

 • Katru gadu vismaz 40% no pašvaldībā iekasētā NĪN par liz un 
meža zemēm novirzīt pašvaldības autoceļu, kā arī pašvaldības 
un koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanai;  

• Piemērot NĪN atlaidi gadījumos, kad lauksaimnieki, saskaņojot 
un vienojoties ar pašvaldību, ir ieguldījuši finansējumu 
pašvaldības autoceļu, pašvaldības un koplietošanas 
meliorācijas sistēmu uzturēšanai; 

• Pašvaldības autoceļu, pašvaldības un koplietošanas 
meliorācijas sistēmu uzturēšanai piesaistīt vietējos pašvaldībā 
esošos uzņēmumus; 

• Izvērtēt iespējas un primāri pašvaldības autoceļu uzturēšanai 
izmantot pašvaldībām un AS "Latvijas Valsts meži" piederošos 
smilts un grants karjerus. 
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Iespējamie risinājumi 
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Iespējamie risinājumi 
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Iespējamie risinājumi 

      

 

 

 

 

2018.10.19. Biedrība "Zemnieku saeima", www.zemniekusaeima.lv, 67027044, zsa@zemniekusaeima.lv 



PALDIES! 
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