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DIENAS 
TĒMA

Vita Cielava, 
Vērgales pagasta 
pārvaldes 
vadītāja:

– Protams, 
ceļš uz Ziemupi. 
Tur brauc 
daudz tūristu, arī skolēnu 
autobusi, maršruta autobusi. 
Arī ceļš Liepāja–Šķēde–Saraiķi 
ir pie sāpīgajiem. Ceļu Vērgale–
Ziemupe vajadzētu sakārtot 
līdz pat Akmensragam, jo tad 
tur viesu mājas būtu labāk 
apmeklētas, mūsu uzņēmēji būtu 
priecīgāki.

Oļegs 
Jurjevs, 
Embūtes un 
Kalvenes pagastu 
pārvaldes 
vadītājs:

– Skrundas 
ceļš no Embūtes līdz asfalta 
segumam Dzeldā ir viens 
no pašiem svarīgākajiem, jo 
to izmanto gan Embūtes un 
Vaiņodes uzņēmēji, gan vietējie 
cilvēki, arī zemessargi. Esam jau 

vērsušies Satiksmes ministrijā ar 
garām vēstulēm, bet pagaidām 
nav izdevies. 

Nikolajs 
Afanasjevs, 
Bunkas pagasta 
pārvaldes 
vadītājs:

– Saprotu, 
ka ceļš, kas nāk 
no Skodas un Vaiņodes puses 
cauri Bunkai uz Rīgas šoseju, 
jau ir plānos. Tas mums būtu 
svarīgs. Man jāatzīst, ka citi ceļi, 
kas būtu katastrofāli un bruktu 
kopā, nenāk prātā. Ja nu kādi sīki 
posmiņi, kurus vajag pielabot. 
Grants ceļiem jau vajadzīgi 
regulāri darbi, kuri nekad 
nebeigsies. 

Agija 
Kaunese, 
Dunikas un 
Rucavas pagastu 
pārvaldes 
vadītāja:

– Vajadzētu 
turpināt ceļu Rucava–Grobiņa, 

kur ļoti skaisti iesākta dubultās 
virsmas apstrāde. Ceram, ka 
kādreiz uz administratīvo centru 
varēs nokļūt pa gludu ceļu. Ļoti 
aktuāls ir ceļš no Ječiem uz Nīcu, 
kas iet caur mežiem un vietām 
ir neizbraucams, jo satiksmes 
plūsma brīvdienās ir intensīva. 
Tikai ar grants uzbēršanu un 
grāvju izrakšanu nepietiek, vajag 
labāku segumu. 

Andris 
Petrovics, 
Aizputes un 
Cīravas pagastu 
pārvaldnieks:

– Sāpīgs 
posms ir 

Rokasbirzs–Ilmāja, apmēram  
7 km. Tur notiek grants karjera 
izstrāde, ir ļoti liela noslodze. 
Vasarā, karstā laikā, kad ir sauss, 
ir nenormāli putekļi. Daudzas 
viensētas atrodas tieši pie ceļa. 
Pretputekļošana notiek ļoti reti, 
bet tas mašīnu daudzums ātri vien 
atkal panāk, ka putekļi nenosēžas. 
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ES DOMĀJU TĀ: KURI CEĻI JĀSALABO PIRMIE?

l LINDA KILEVICA

Situācija ir tāda, ka pie 
zobārsta ejam ar 20 sāpo-
šiem zobiem un jāizvēlas, 
kuru labosim pirmo. Šādu 
salīdzinājumu ar iespējām 
sakārtot valsts vietējos 
autoceļus Kurzemes paš-
valdību vadītājiem minēja 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
valdes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Lazdovskis. Jau labāk 
ir ar reģionālajiem ceļiem, 
kur beidzamajos divos gados 
veiktās investīcijas stāvokli 
ievērojami uzlabojušas un 
jauna valsts programma po-
zitīvas pārmaiņas turpinās. 

Kamēr vēl  
var vienkāršāk

“Pirmais uzdevums ir sakār-
tot tos ceļu posmus, kur to vēl 
var panākt ar vienkāršākām 
metodēm. Ja to neizdarīsim tu-
vāko divu, trīs gadu laikā, tad 
būs vajadzīgas pārbūves,” uz-
svēra M. Lazdovskis. Definēts 
primārais reģionālo ceļu tīkls, 
ko sakārtot un uzturēt tā, lai 
turpmāk tas vienmēr būtu tikai 
labā stāvoklī. 

“Centāmies citādi paskatī-

ties uz plānošanu valsts ceļu 
tīklā, nevis koncentrējoties uz 
atsevišķiem projektiem, bet 
skatoties uz maršrutiem, ce-
ļiem, kas savieno novadu cen-
trus un valstspilsētas, nodro-
šina pārrobežu savienojumus, 
un jau šobrīd tur ir pietiekami 
liela satiksmes intensitāte,” viņš 
skaidroja. Tā kā šī nevarētu būt 
vienīgā prioritāte, mēģināts de-
finēt tādus reģionālos ceļus, kas 
kalpo kā alternatīvie maršruti 
galvenajiem ceļiem. Tā nonākts 
pie papildu 1488 kilometriem 
sekundāro investīciju posmu. 

“Latvijas ilgtermiņa attīs-
tības stratēģijā ir ielikts tāds 
rādītājs, ka puse no visiem 
valsts autoceļiem līdz 2030. 
gadam būs ar melno segumu. 
Varu pateikt, cik tas maksā, – 
vairāk nekā divus miljardus. 
Varbūt nedaudz pārspīlēju, bet 
līdz šim termiņam ir palikušas 
skaitāmas stundas. Skaidrs, ka, 
prasot valdībai divus miljardus 
abstraktām vajadzībām, varam 
nedabūt neko. Tāpēc gribam iz-
veidot reālistisku, izskaidroja-
mu programmu, kuru saprātīgā 
termiņā līdz 2027. gadam varam 
veikt. 1360 kilometri ir kopē-
jais posmu garums. Labā ziņa 

valsts galvenais autoceļš
valsts reģionālais 
autoceļš

REĢIONĀLO CEĻU SAKĀRTOŠANA  
KURZEMĒ LĪDZ 2027. GADAM
230 KM, 88,8 MILJONI EIRO

valsts vietējais autoceļš

ieguldījumi 
līdz 2027. gadam

VIETĒJO CEĻU 
SAKĀRTOŠANAS PLĀNS 
DIENVIDKURZEMĒ

– gandrīz pusei jau paredzēts 
finansējums no valsts budžeta, 
ieskaitot administratīvi terito-
riālās reformas programmu. Ko-
pējās nepieciešamās investīcijas 
ir 358 miljoni eiro,” pastāstīja M. 
Lazdovskis. 

“Koalīcijas sarunās par sa-
tiksmes nozari kolēģi atzina, 
ka šī ir vajadzīga lieta, tāpēc 
nauda avansā jau ir piešķirta, 
tie ir 57,7 miljoni 2022. gadam,” 
piebilda satiksmes ministrs Tā-
lis Linkaits.

Vajadzīgs apvedceļš
Ar vietējiem ceļiem situācija 

ir daudz sarežģītāka. Visu tīklu 
sakārtot nevarēs ne vidējā, ne 
ilgākā termiņā, atzīmēja 
M. Lazdovskis: “Daļu no 
šiem ceļiem mēs vairāk 
kā uzturēt nevarēsim. 
Sasniedzama ambīci-
ja ir beidzot realizēt 
apņemšanos, kas bija 
vēl pirms iepriek-
šējās reformas, ka 
katrs pagasta centrs 
ir savienots ar nova-
da centru ar melnā 
seguma ceļu.” Nā-
kamā gada budžetā 
šiem mērķiem atvē-
lēts maz – nedaudz 
virs sešiem miljo-
niem eiro. Tāpēc vie-
tējo ceļu programmā 
katrā plānošanas re-
ģionā sakārtos vienu 
ceļa posmu. Kurzemē 
jau esot viena ideja, par 
kuru vēl jādiskutē, tāpēc 
publiski tā neizskanēja. 

Valsts ir ieinteresē-
ta ceļu nodošanā pašvaldību 
pārziņā, līdzi dodot 1560 eiro 
par kilometru to uzturēšanai. 
Dienvidkurzemes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Priedols 
atzina, ka esot ļoti ieinteresēts 
valsts vietējo ceļu pārņemšanā 
un attiecīgi dotācijās par tiem. 
Viņš arī aicināja rīkot mācības 
ceļu uzturētājiem: “Ir svarīgi, vai 
greidera lāpsta ir 35 vai 40 grādu 
leņķī, vai arī ar to kā ar slotu 
šļūc. Iegūst pavisam citu rezul-
tātu, bet valsts līdzekļi ir iztērē-
ti līdzīgi.” Pašvaldības vadītājs 
norādīja, ka patlaban ļoti daudz 
iedzīvotāju pārceļas no pilsētām 
uz laukiem. “Ja būtu ceļš, būtu 

daudz apbūves 
laukumu,” viņš 

teica. 
Reģionālo ceļu 

programmā iekļauts 
Dienvidkurzemei tik svarī-

gais ceļš Ilmāja–Priekule–Lietu-
vas robeža. “Vai būs asfalts no 
Ezeres līdz Grobiņai?” vaicāja 
A. Priedols. Reģionālam ceļam 
ir jābūt asfaltētam – tāda bija 
M. Lazdovska atbilde. 

Liepājas domes priekšsē-
dētājs Gunārs Ansiņš norādī-
ja, ka valstspilsētas interesēs 
ir redzēt iedzīvotāju kustību 
no reģiona uz Liepāju. “Kopā 
ar Dienvidkurzemes novadu 
mums vajadzīgs apvedceļš, kas 
bijis ieplānots jau vairākus gadu 
desmitus. Agrākais pilsētas ne-
gatīvais skatījums bija apzināti 
negatīvs, jo bija jāaizstāv pozīci-
jas attiecībā uz Zirņu ielu. Laiks 
ir mainījies,” viņš teica.w

Zobu sāpes 
remdēs 
pamazām

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.


