
Ūdens atvades sistēmas sakārtošana 

grants autoceļiem 

Raitis Nešpors 

valdes priekšsēdētājs 



Darbinieki 
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 Vairāk nekā 1280 autoceļu uzturēšanas jomas 

speciālistu  

 Vidēji vairāk nekā 15 gadu profesionālā  

pieredze 

 

 



Tehniskais nodrošinājums 
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 Vasaras sezonā – 1300 tehnikas vienības 

 Ziemas sezonā – vairāk kā 600 tehnikas vienības 



 Pieejamība visā valsts teritorijā 365 dienas 

4 

 Iespēja ārkārtas gadījumos ātri mobilizēt 

nepieciešamos resursus  (piemēram, plūdi, vētra u.c.) 

 Ziemas dienests 24/7 



LAU pamatuzdevums - caurbraucamības nodrošināšana 

visu gadu 
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 Ziemas sezonā – ceļa attīrīšana no sniega, brauktuves slīdamības 

mazināšana, preventīvā kaisīšana 

 

 Vasaras sezonā – greiderēšana, bedru remonts, virsmas apstrāde, 

grāvju tīrīšana, zāles un krūmu pļaušana, lauzto koku novākšana, ūdens 

radītu izskalojumu aizbēršana 

 

 Pavasarī/rudenī - šķīdoņa laikā tiek mobilizēti resursi: 

o prioritārie ceļi (sociālās funkcijas nodrošināšanai- sabiedriskais 

transports u.c.) 

o komunikācija ar pašvaldībām operatīvākai situācijas apzināšanai  

(sadarbība ar Latvijas Pašvaldību savienību) 

o pastiprināta  autoceļu apsekošana 

 

 Dabas stihijas (plūdi, sniega vētras u.c.) 
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Grants ceļu uzturēšanas darbu veidi 

 

 

 

 

 Greiderēšana 

 Ūdens atvades sistēmas sakārtošana  

 Grants seguma atjaunošana un remonts:  

o greiderējamās kārtas atjaunošana 

o iesēdumu un bedru remonts 

 Dubultās virsmas apstrāde 



Prioritāte - ūdens atvades sistēmas sakārtošana 
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Ūdens atvades sistēmas darbi  

 

 

 

 

 Grāvju tīrīšana/rakšana 

 Caurteku tīrīšana vai bojāto posmu nomaiņa 

 Nomaļu grunts apauguma noņemšana 

 Zāles un krūmu pļaušana 
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 357 km visā valsts teritorijā, t.sk. 2018.gadā 32 km vai 

gandrīz 10 % no kopējā apjoma 

 Kritēriji: 

o satiksmes intensitāte 

o savieno  divus asfaltētos posmus 

o sociāli nozīmīgi ceļi (ciemati, skolas, slimnīcas u.c.) 

 Ieguvumi: 

o ceļa segums vairs neput 

o nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi 

o samazināti uzturēšanas izdevumi 

o pagarināts autoceļa kalpošanas ilgums 

 

 

 

Dubultās virsmas apstrāde grants ceļiem 
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Iespējas 

 Galveno valsts autoceļu (melnā seguma) ceļu stāvoklis būtiski 

uzlabojas: uzturēšanas izmaksas galveno valsts autoceļu 

uzturēšanai samazinās 

 Autoceļu ikdienas uzturēšanai paredzēto līdzekļu pārdale no 

galvenajiem autoceļiem uz grants autoceļiem: 

o ūdens atvades sistēmas sakārtošanai 

o dubultās virsmas apstrādei 

 

 

 



Paldies par uzmanību! 


