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Pašreizējā Madonas novadā ir 
aptuveni 1000 km pašvaldības 
ceļu un tikpat valsts autoceļu 
Madonas bijušā rajona teritori-
jā. Situācija mainīsies, kad pie-
vienosies Ērgļu, Cesvaines un 
Lubānas novads, un pašvaldības 
pārziņā būs krietni vairāk auto-
ceļu. Diemžēl kopējā situācija 
nav tik iepriecinoša kā gribētos, 
ceļu uzturēšana un atjaunošana 
prasa lielus līdzekļus, tomēr 
pašvaldība strādā, lai gan lauku 
teritorijās, gan pilsētās ceļu un 
ielu stāvoklis uzlabotos.

Madonas novada pašvaldības 
ceļu inženieris EDGARS GAILUMS 
norāda, ka pašlaik vēl nav infor-
mācijas, cik liels būs kilometru 
skaits pēc novadu apvienošanas, 
tomēr sistēma, kā tiek uzturēti 
ceļi, nemainīsies.

— Tāpat kā līdz šim ikdienas 
uzturēšana paliks pagastu pārvalžu 
pārziņā, piemēram, greiderēšana, 
sniega tīrīšana, caurteku labošana, 
ceļmalu tīrīšana. Savukārt, kas 
attiecas uz investīciju projektiem, 
skatīsies situāciju jaunajā novadā 
kopumā. Tiks izvērtētas prioritātes 
un vajadzības kopumā. Pašlaik grū-
ti spriest, kāds stāvoklis un apjoms 
ir citos novados, tomēr skaidrs, ka 
tas būs pietiekami liels, — uzsver 
Edgars Gailums.

Diemžēl liela sabiedrības daļa 
ir ļoti neapmierināta ar esošo ceļu 
stāvokli ne tikai lauku reģionos, 
bet arī pilsētās un piepilsētās. 
Madonas novada pašvaldības ceļu 
inženieris gan noliedz, ka situācija 
būtu tik bēdīga.

— Kā zināms, ceļus iedala 
pēc klasēm — valsts galvenie 
autoceļi, reģionālie autoceļi (ar 
asfalta segumu un grants segu-
mu), vietējās nozīmes valsts ceļi 
un pašvaldības autoceļi. Madonas 
novada pašvaldības autoceļi kat-
rā ziņā ir apmierinošā stāvoklī. 
Lielākoties ir vienas problēmas — 
nav sarakti grāvji, gadu laikā 
ir izveidojušies apaugumi, kas 
neļauj ūdenim notecēt no ceļa, 
līdz ar to brauktuve ir mitra un 
ceļš kļūst neizbraucams. Tāpat 
liela problēma ir saaugušie krūmi, 
greiderējamā kārta, kas laika gaitā 
paliek arvien plānāka. Diemžēl 
ir daudz ceļu, kas nav atbilstoši 
uzbūvēti. Lai tie būtu atbilstīgi 
visiem parametriem, tos vajadzētu 
pārrakt, sabērt attiecīgās kārtas, 
segas konstrukciju, izrakt grāv-

jus, izbūvēt caurtekas, fi nansiāli 
tas ir dārgi. Šādus ceļus uzturēt ir 
sarežģīti. Šis ir viens no iemesliem, 
kāpēc pašvaldības ceļi attiecībā 
pret valsts autoceļiem ir zemākas 
kategorijas. Valsts autoceļi bieži 
savus mazāknoslogotos autoceļus 
vēlas nodot pašvaldībām. Novadā 
ceļi ir dažādas kvalitātes. Daudz ir 
tādu, kas ir atjaunoti, bet ir arī tādi, 
kas vairs nav izbraucami. Šādi ceļi 
rodas, jo vairs nav nepieciešamības 
tos uzturēt, piemēram, uz vien-
sētām, kur neviens vairs nedzīvo, 
mājas ir sabrukušas. Pašvaldība 
iedzīvotājiem nāk pretī ziemas 
periodā, un sniegs tiek iztīrīts līdz 

Madonas novada pašvaldības ceļu inženieris Edgars Gailums skaidro, ka pašvaldības ceļu stāvoklis ir dažāds, 
bet tiek strādāts, lai tos uzlabotu un sakārtotu.

Tiks īstenota sengaidīta iecere

SIGITA 
PAULA,
VAS „Latvijas 
autoceļu 
uzturētājs”
Komunikācijas 
daļas vadītāja:
Kopumā Latvijā valsts autoceļi ir 
vairāk nekā 20 tūkstoši kilometru. 
Katrs no tiem prasa rūpes, darbu un 
ieguldījumus. Atbilstoši autoceļu uz-
turēšanas klasēm — A, B, C, D, E — 
norit valsts autoceļu ikdienas uzturē-
šanas darbi arī VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Madonas nodaļā.

Bedru remontdarbi tiek veikti 
prioritārā secībā. Uzturēšanas klases 
autoceļiem tiek noteiktas, ņemot 
vērā transporta līdzekļu satiksmes 
intensitāti, seguma veidu un teh-
nisko stāvokli. Bedru remontdarbi 
ir pabeigti uz A un B uzturēšanas 
klases autoceļiem. Tagad darbi 
turpinās uz C un D uzturēšanas 

klases autoceļiem, un tie tiks pa-
beigti līdz 1. jūlijam, savukārt uz 
E uzturēšanas klases — līdz 1. 
septembrim. Bedres, kuras rodas 
no jauna, tiek remontētas visa gada 
garumā. Madonas reģionā uz valsts 
autoceļiem ar asfalta segumu veikti 
bedru remontdarbi vairāk nekā 
6840 m2 apjomā. Remontdarbi tiek 
veikti autoceļu lietotāju drošībai, 
lai nodrošinātu komfortablākus 
braukšanas apstākļus un pagarinā-
tu autoceļa kalpošanas laiku. Līdz 
ar to aicinām autovadītājus būt 
uzmanīgiem un ievērot izvietotās 
brīdinājuma un ātruma ierobežoju-
ma ceļa zīmes remontdarbu vietās. 
Lai ceļu lietotāji neapdraudētu cits 
citu un darbiniekus, kuri strādā ceļa 
remontdarbu posmos, tiek noteikti 
īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Vei-
cot bedru remontu, uz autoceļa tiek 
izvietotas ātruma ierobežojuma un 
brīdinājuma zīmes. Remontdarbu 
laikā to norises vietā lokāli sašau-

rina brauktuvi un ierobežo brauk-
šanas ātrumu, attiecīgi 70 km/h 
un 50 km/h. Aicinām autovadītājus 
ievērot ātruma ierobežojumus un 
remontdarbu posmos braukt īpaši 
piesardzīgi! Lai autoceļu uzturētāja 
tehnika būtu autovadītājiem labāk 
pamanāma, ceļa remontdarbu pos-
mi tiek aprīkoti atbilstoši normatī-
viem, piemēram, izmantojot gaismas 
elementus, mirgojošās bultas un 
pārvietojamos ceļa zīmju vairogus, 
tomēr joprojām ir gadījumi, kad 
autobraucēji neievēro brīdinājuma 
un ātruma ierobežojošās zīmes.

Tāpat šogad uz valsts autoceļiem 
piegružoto valsts autoceļu ceļmalu 
sakopšanai izlietoti vairāk nekā 22 
tūkstoši eiro. Ik gadu izmesto atkri-
tumu daudzums ceļmalās nesama-
zinās, kas liecina par ceļu lietotāju 
vienaldzīgo attieksmi vides piesār-
ņojuma problēmu risināšanā un 
atkritumu īpatsvara samazināšanā. 
Ja iedzīvotāji atkritumus novietotu 

tiem paredzētajās vietās — māj-
saimniecību noslēgto atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu norādīta-
jās vietās, tad atkritumu savākšanas 
izmaksas varētu novirzīt lietderīgā-
kiem autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbiem, piemēram, sakārtot auto-
ceļu ūdens atvadi, atjaunot greide-
rējamo kārtu grants autoceļiem u. c. 
darbus. Autoceļu nomalēs tiek 
izmesti plastmasas maisiņi, papīri, 
dzērienu un ēdienu iepakojumi, 
pudeles, kā arī iedzīvotāji nereti 
izmanto iespēju no mājsaimniecību 
atkritumiem atbrīvoties, tos atstājot 
pie atkritumu tvertnēm autobusu 
pieturvietās. Līdztekus tam ceļmalas 
tiek piegružotas arī ar būvniecības 
un lielgabarīta atkritumiem — azbes-
ta šīferi, kuru nevar nodot parastā 
atkritumu poligonā, jo tie ir bīstamie 
atkritumi, kā arī būvgružiem, vecām 
mēbelēm, ledusskapjiem un televi-
zoriem, kam savukārt ir paredzēti 
speciāli nodošanas punkti. Ceļmalu 

sakopšana tiek veikta, ņemot vērā 
valsts autoceļam noteikto uzturēša-
nas klasi, proti: A uzturēšanas klases 
autoceļiem reizi divās nedēļās, B 
uzturēšanas klasei reizi divos mēne-
šos, C uzturēšanas klasei reizi trijos 
mēnešos, D un E uzturēšanas klasei 
reizi sešos mēnešos.

Lai uzlabotu braukšanas apstāk-
ļus, grants autoceļiem veikta grei-
derēšana teju 3000 km garumā, 
iesēdumu un bedru remonts veikts 
vairāk nekā 3500 m3 apjomā. Lai no-
drošinātu ūdens atvadi no autoceļa 
seguma, veikta grāvju tīrīšana 4458 
m3 apjomā un nomaļu grunts uzau-
guma noņemšana 143 m3 apjomā. 
Caurteku nomaiņa un tīrīšana veikta 
104 m garumā. Uzlabojot pārredza-
mību, autoceļu krustojumos un no-
dalījuma joslās veikta zāles pļaušana 
18 ha apjomā un krūmu griešana 9 
ha apjomā. Lai nodrošinātu autoceļu 
caurbraucamību, veikta ceļu atbrīvo-
šana no 62 vētrā lauztiem kokiem.

Jau daudzus gadus Ļaudonas 
pagastā aktuāla tēma ir melnā 
seguma nepieciešamību valsts 
reģionālā autoceļa P82 Jaunkal-
snava—Lubāna posmam un 
valsts vietējā autoceļa V874 
Saikava—Trakši—Prauliena pos-
mam. Diemžēl līdz šim iece-
res netika īstenotas, tomēr ir 
saņemtas patīkamas ziņas, un 
šogad plānots uzsākt autoceļa 
Jaunkalsnava—Lubāna (P82) 
pārbūvi no Ļaudonas līdz tiltam 
pār Kuju (15,60.—23,80. km). 
Atsevišķos posmos 13.21.—
14,06. km un 14.38.—15.60. km 
tiks veikta seguma atjaunošana. 
Tāpat notiks Tocītes caurtekas 
pārbūve un Kujas tilta atjau-
nošana. Darbi plānoti šajā un 
nākamajā gadā. Patlaban notiek 
būvdarbu iepirkums.

Ļaudonas pagasta pārvaldes va-
dītājs Artūrs Portnovs norāda, ka šī 
ir ļoti pozitīva un sen gaidīta ziņa.

— Šajā jautājumā viedokļi 
dalās. Ir daļa iedzīvotāju, kas 
gan vēlējās, lai atjauno citu ceļa 
posmu, tomēr ir daudz iedzīvo-
tāju, kuri priecājas, ka tiks veikta 
pārbūve. Izvērtējot katru no šiem 
ceļa posmiem, nācās saskarties ar 
dažādiem šķēršļiem, piemēram, 
uzturēšanas klase, saskaņošanas 
process ar zemju īpašniekiem, kas 
situāciju sarežģītu. „Latvijas Valsts 
ceļu” retorikā ir atrasts labākais 
risinājums. Daudzu gadu garumā 
iedzīvotāji ļoti ir vēlējušies, lai ceļi 
tiktu sakārtoti, lai būtu melnais 
segums. Ir bijuši solījumi, pat 
izstrādāti projekti, bet līdz šim 
viss ir palicis tikai runu līmenī. 
Tagad ir cerības, ka ceļš beidzot 
tiks sakārtots. Jāsaka liels paldies 

iepriekšējai pagasta pārvaldes vadī-
tājai Ilzei Dreimanei, kas ļoti aktīvi 
darbojās, lai iekustinātu jautājumu 
par ceļa sakārtošanu. Pašlaik notiek 
iepirkums, un ir plānots darbus 
uzsākt jau šogad. Plānots, ka no 
Mūrniekiem līdz Ļaudonai būs ceļa 
divkārša apstrāde, savukārt pārējos 
divos posmos tiks veikta virsmas 
apstrāde. Šie darbi viennozīmīgi 
sniegs attīstību ne tikai pagastam, 
bet arī novadam, — prieku pauž 
Artūrs Portnovs. — Viens no iemes-
liem, kāpēc jau iepriekš projekts 
netika realizēts, ir finansējums. 
Diemžēl vienmēr atrodas kas sva-
rīgāks, tomēr regulāri atgādinot, 

cīnoties var gūt arī rezultātus. 
Procesu paildzināja arī Aiviekstes 
palieņu attīstības redzējums, kā 
rezultātā ierēdnis uzstāja, ka 4 km 
garumā jāizveido varžu celiņi un 
pārejas. Tas sadārdzināja procesu. 
Pateicoties Madonas novada pašval-
dības vadībai, tika pārskatīts dabas 
aizstāvju punkts par vardēm, un 
rezultātā tika panākts kompromiss. 
Būvdarbu ietvaros ne vien tiks uz-
liets jauns asfalts, bet arī sataisītas 
ielas, kas savienojas, — Toces iela, 
kas jau ir ar asfalta segumu, un 
Aiviekstes iela. Noteikti neapstā-
simies pie sasniegtā. Cīnīsimies, 
lai no Kalsnavas uz Ļaudonu tiktu 

katrai viensētai. Katru gadu dome 
šo lēmumu atbalsta, kas, manuprāt, 
iedzīvotājiem ir liels ieguvums.

Vasarā pašvaldības grants ceļi 
tiek greiderēti, bet ātri vien uz 
virsmas izveidojas bedres, tas ir 
atkarīgs no laikapstākļiem. Sausā 
laikā izsit trepi, mitrā — veidojas 
bedres. Manā skatījumā, primārais 
ir ceļam sakārtot lietusūdens aiz-
teci. Pilsētās to sakārtot ir grūtāk, 
savukārt lauku ceļiem vislabākais 
risinājums ir grāvju izrakšana. Ne-
reti nākas dzirdēt, ka grāvji ir dziļi, 
stāvi, var iebraukt grāvjos un avarēt. 
Tomēr grāvji ir ļoti nozīmīgi, jo tie 
ne tikai savāc ūdeni no ceļa virsmas, 
bet arī fi ltrē no ceļa pamatnes.

Šajā plānošanas periodā, kas 
ilga no 2014. līdz 2020. gadam, bija 
Eiropas Savienības atbalsts lauku 
ceļiem uz uzņēmumiem, lauksaim-
niecības ražotnēm, ko apguva arī 
Madonas novada pašvaldība.

— Kopumā projektu ietvaros 
tika pārbūvēti aptuveni 57 kilo-
metri lauku ceļu. Jācer, ka līdzīga 
programma būs arī nākotnē, kur 
varēsim piedalīties un atjaunot un 
pārbūvēt ceļus. Tiesa, iepriekšējā 
periodā ļoti stingri bija noteikts, 
ka atbalsts pieejams uzņēmējiem, 
lauksaimniecības uzņēmumiem, 

ar lauksaimniecības darbību saistī-
tiem ceļiem, līdz ar to šoreiz vairāk 
ieguva tieši uzņēmumi, — skaidro 
Edgars Gailums. — Viens no ceļiem 
investīciju projektā, ko atbalsta 
Eiropas Savienība, ir ceļš uz uzņē-
mumiem Bērzaunes pagastā. Četri 
posmi kopumā 1,14 km garumā. 
Tur tiek izbūvēts asfaltbetona 
segums uz pārsvarā kokapstrādes 
uzņēmumiem, lai tiem palīdzētu 
attīstīties, tomēr projektā ir nosacī-
jumi, un šiem uzņēmumiem pretī ir 
jādod tikpat liels ieguldījums savā 
uzņēmumā. Diemžēl ne visiem ir 
iespēja ieguldīt, līdz ar to visiem 
uzņēmumiem nebija iespējams pa-
līdzēt. Tāpat šajā investīcijā līdzīgi 
atbalstīta tika industriālā zona, ko 
šogad uzsāk būvēt. Paredzētas divas 
noliktavas, nojume un asfaltēti lau-
kumi. Sauleskalns pašreiz veidojas 
kā industriālā zona, ir rūpnieciskie 
un kokapstrādes uzņēmumi, līdz ar 
to šis investīciju projekts tiek īste-
nots tur. Objekts ir liels, ceram, ka 
līdz šāgada beigām tas tiks īstenots. 
Otrs lielākais projekts ir Birānu 
tilts. Šis ir viens no pirmajiem til-
tiem, uz kura mēs atjaunojam trans-
porta kustību. Tilta stāvoklis bija 
kritisks. Pagājušā gada vasarā koka 
klājs sabruka. Arī atbalsta sienas 

EKSPERTA VIEDOKLIS

bija nolietotas, kas bija bīstamas 
satiksmei. Līdz tam bija izvietotas 
smaguma ierobežojuma zīmes, bet 
pēc rekonstrukcijas to varēs izman-
tot jebkurš transportlīdzeklis.

Pēdējo gadu laikā uzlabojam 
grantētās ielas arī pilsētā. Virsmas 
apstrāde, ko mēs veicam, ir lētāks, 
bet efektīvs veids, kā novērst putek-
ļus, palielinās saķere automašīnai 
ar ceļu, neveidojas bedres, nav 
jāgreiderē, virsma ir elastīga. Līdz 
tam pilsētā grants ceļi tika apstrādā-
ti ar pretputekļu materiālu, tomēr 
melnais segums ir efektīvāks. Tas 
gan neatrisina visas problēmas. 
Kopumā vērtējot, mēs ejam uz labo 
pusi, un arvien vairāk ielu notiek 
virsmas apstrāde. Pašlaik ir uzlikta 
divkārtu virsma, bet, kad visas 
ielas būs pabeigtas, varētu domāt 
par vēl vienas kārtas uzklāšanu, 
kas paildzinātu kalpošanas laiku. 
Šogad virsmas apstrāde paredzēta 
divpadsmit ielām 2,3 km garumā.

Iecere ir nākamajā plānošanas 
periodā sakārtot Kalpaka ielu, izvei-
dojot gājēju celiņu, apgaismojumu. 
Manā skatījumā, Madona aktīvi 
piedalās dažādu Eiropas projektu 
apguvē un īsteno daudzus un da-
žādus projektus. Atbalsts ceļu jomā 
ir ļoti būtisks. Cenšamies ceļus 
sakārtot katrā pagastā. Piemēram, 
pagājušajā gadā 1,5 km garumā tika 
sakārtota iela Mētrienā. Savukārt 
šogad paredzēts īstenot projektu 
Biksērē, sakārtojot ceļa posmu no 
valsts autoceļa V888 līdz Ramaņa 
ielai, kur tiks atjaunots asfaltbetona 
segums.

Projekta ietvaros vairāki ceļu 
posmi tika sakārtoti arī Dzelzavas 
pagastā. Diemžēl kopumā Dzel-
zavā ceļu stāvoklis nav labs, ceļu 
uzturēšana ir apgrūtinoša. Projekta 
ietvaros, piemēram, tika sakārtots 
autoceļa posms Dzelzava—Līgo.

Tāpat norit otrā kārta stāvlau-
kumam pie kinoteātra „Vidzeme”. 
Paredzēts sakārtot iebraukšanu 
laukumā un izbraukšanu no tā, 
kā arī iezīmēt stāvvietas un papla-
šināt laukumu. Tas būs ērtāks un 
kompaktāks. Turpmāk noteikti 
vajadzētu plānot stāvvietu pie 
kultūras nama. Pašreizējā situācija, 
kā pasākumu laikā tiek novietotas 
automašīnas, rada neērtas un pat 
bīstamas situācijas.

Šajā plānošanas periodā, kas 
attiecas uz ceļiem, izdarīts ir daudz. 
Uzlabojumi ir jūtami. Turpināsim 
strādāt, un pamazām pašvaldības 
ceļi tiks sakārtoti.

Ilze Cīrule no Liezēres pagasta ikdienā ar automašīnu pārvie-
tojas regulāri — gan pa grants ceļiem, gan ceļiem ar asfalta 
segumu. Diemžēl novērotais ceļu stāvoklis, viņasprāt, nav 
apmierinošs.

Viedokli pauž Ilze: — Ikdienā pārvietojos pa ceļiem ar dažādu 
segumu un varu secināt, ka tie diemžēl ir bēdīgā stāvoklī. Zemes ceļi 
ir slikti, jo pa šiem gadiem greiders tik greiderē, un ceļš ir tikai vieni 
putekļi, nav ne notekgrāvju, ne atjaunota virskārta. Iespējams, pāris 
reižu ir atvesta grants krava un uzbērta, kur tiešām vajag. Kā bļoda, 
kur ūdenim krāties.

Vasarā pēc greiderēšanas pāris dienu ir braucams, pēc tam atkal 
ir trepe. Ziemā tīra, bet apakšā izveidojas ledus kārta, kas ļoti apgrū-
tina pārvietošanos. Manuprāt, vismaz vajag regulāri noskrāpēt. Tāpat 
asfalta ceļu ziemā tīra ļoti vēlu, ka visus grāvjus var izbraukāt. Atceros, 
ka pirms gadiem desmit tīrītājs jau ap septiņiem no rīta brauca. Tad 
varēja droši aizvest bērnus uz bērnudārzu. Tagad labi ja uz pulksten 
deviņiem notīrīts. Dzīvoju pie valsts autoceļa Liezēre—Gaiziņkalns, 
ziemā šo ceļu pat netīra. Tomēr priecājos, ka pagasta ceļi tiek uztu-
rēti labi. Ziemā jau no rīta tie ir iztīrīti līdz katrai mājai. Un asfalta 
lāpīšana vasarā, manuprāt, vispār ir nekam nederīgs pasākums. It kā 
bedres tiek salāpītas, nobērts ar akmentiņiem, kas lido pa gaisu un 
bojā citas automašīnas. Aizlāpītā bedre kādu laiku turas, bet bieži ir 
novērots, ka jau pēc pāris dienām blakus izveidojas jaunas bedres. 
Manā skatījumā, kaut kas nav īsti pareizi tehnoloģijā, kā viss tiek darīts.

Tāpat, kad mums ceļa posmu kaisīja ar to smalko akmentiņu 
kārtu, braukt bija nepatīkami. Neviens ceļazīmes neievēro, lido ga-
rām — un, protams, akmeņi stiklā. Līdz šim gan ir veicies, un stikli 
nav izsisti, kā dzirdēts no citiem autovadītājiem, tomēr no sitieniem 
stiklos veidojas punkti, kas laika gaitā var pārvērsties arī plaisās. Tāpat 
dzirdēts, ka, asākās bedrēs iebraucot, tiek bojātas arī riepas.

Vasarā liels mīnuss, dzīvojot tuvu autoceļam ar grants segumu, ir 
putekļi. Ja ir vējš no ceļa puses, tad pastāvīgi dzīvojam putekļu māko-
nī. Piemēram, pagājušajā gadā pa ceļu regulāri brauca automašīnas, 
kas vadāja granti. Ilgstošais sausums ne tikai radīja putekļus, bet 
segums bija vienā trepē. Tāpat baļķvedēju mašīnas regulāri brauca pa 
šo ceļu, protams, neievērojot atļauto ātrumu. Uz ceļa veidojās dziļas 
bedres, risas. Ar greiderēšanu vien nav līdzēts, ceļi ir seni, virskārta ir 
nostumta, nepieciešams vest klāt granti. Pagājušajā gadā cīnījāmies, 
lai panāktu, ka smagā tehnika pa šo ceļa posmu nebrauc ātri, un 
rezultātā tika izvietotas ātrumu ierobežojošās zīmes. Karstajā laikā 
laistīju ceļa posmu gar māju, lai neveidotos putekļi.

Diemžēl ir grūti teikt, ka Latvijā mums ceļi ir labā stāvoklī. Laukos 
šķiet, ka to sakārtošanai velta pavisam maz resursu, tomēr ap lielajām 
pilsētām, galvenos valsts autoceļus gan atjauno un uzlabo. 

Par ceļiem var 
diskutēt daudz

Ceļu stāvoklis ir 
satraucošs

Situācija netiek 
uzlabota

Aizvadītajā gadā daudzviet Madonas novadā norisinājās ceļu 
būvdarbi, tostarp seguma atjaunošana arī uz autoceļa Mado-
na—Varakļāni (P84) posmā no Madonas līdz tiltam pār Kuju 
(2,18.—13,91. km). Janvāra izskaņā šajā ceļa posmā satikās 
vairāki autovadītāji, kas ikdienā pārvietojas pa šo ceļu un bija 
neapmierināti ar notiekošo — seguma virskārtai atdaloties, 
lidojošie akmeņi bojā gan vējstiklus un lampas, gan virsbūvi.

Mārtiņš Zāle regulāri pārvietojas pa šo ceļu un ir viens no tiem, 
kura automašīna ir tikusi bojāta.

— Braucu pa Praulienas ceļu katru dienu. Esmu viens no tiem, 
kam ir nācies mainīt vējstiklu lidojošo akmeņu dēļ, jo ar plaisu stiklā 
nav iespējams veikt automašīnas tehnisko apskati, tāpat tās apgrūtina 
redzamību. Protams, ir uzstādītas attiecīgās ceļa zīmes, kas ierobežo 
ātrumu, tomēr ir autovadītāji, kuri zīmes ignorē. Šeit ir runa par 
vadītāju braukšanas kultūru — diemžēl. Pēc maniem novērojumiem 
šķiet, ka vieglāk ir izvietot trīs četras ceļa zīmes, kuru izmaksas nav 
mazas, ap 400 eiro, nevis sakārtot ceļus, lai pa tiem varētu braukt 
droši, nevis satraukties, ka automašīnai varētu sasist stiklu vai luk-
turus. Kaut vai visiem labi zināmais Biksēres līkums. Pēc traģiska 
notikuma tika uzstādītas zīmes, bet vai tas ir uzlabojis situāciju? Šādi 
ir radīta iespēja policijai, kas var sodīt tos, kuri šīs zīmes neievēro. 
Protams, jebkura zīme ir jāievēro, bet šajā gadījumā uzskatu, ka ir 
izstrādāta „lieliska” naudas politika. Nedaudz tiek ieguldīti līdzekļi, 
bet situācija netiek risināta.

Ikdienā braucu daudz — gan pa novada teritoriju, gan ārpus 
tās. Mūsu novadā ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī. To labi var redzēt, kad 
izbrauc no Madonas novada. Diemžēl nevaru uzlielīt nevienu ceļu 
novadā un apgalvot, ka pa to var braukt droši.

Skaidrs, ka, piemēram, ceļu posmos, ko atjaunoja aizvadītajā 
gadā, būvnieks ir pieļāvis kļūdas. Situācija ar akmeņiem, kas tika 
iestrādāti virskārtā, atkārtojās arī uz citiem ceļiem. Interesanti būtu 
zināt, kādi sodi tiek piemēroti šādās situācijās tiem, kas veic iepirku-
mus. Ir garantija, un būvniekiem sekas ir jānovērš, tomēr prātīgāk 
būtu, ka šādas situācijas vispār neveidotos. Zinu, ka virzienā uz 
Lazdonu kaut kas ir darīts, pārlieta virskārta, nezinu gan, vai tas ko 
uzlabos. Tā ir tikai pielabošana. Domāju, rezultāts būs tāds pats kā 
ar bedru lāpīšanu.

Protams, ir dzirdēts arī par uzlabojumiem pilsētā, uzlieta virs-
kārta grants ceļiem. Pozitīvi, bet īsti nepamet izjūta, ka šādu segumu 
iegūs tikai īpašas ielas. Diemžēl pats vairāk esmu pamanījis ikdienas 
darbus — bedrīšu lāpīšanu.

Ceļi ir svarīga tēma visiem, kuri pa tiem pārvietojas. Par šo tēmu 
varētu daudz diskutēt, tomēr ceļiniekiem vienmēr būs argumenti, 
kāpēc tā notiek, kāpēc tā jādara utt.

Harijs Briedis dzīvo Mārcienā, regulāri 
pārvietojas pa autoceļu Mārciena—
Sauleskalns. Aizvadītajā gadā šajā ceļa 
posmā tika veikta virsmas apstrāde, 
tomēr pēc neilga laika tika konstatēti 
defekti, jo virskārtā iestrādātās šķembas 
atdalījās no seguma, kas radīja bažas 
autovadītājiem.

Pavasarī tika uzsākta defektu novēršana, 
šķembas noslaucītas, tomēr joprojām brau-
ciens pa šo ceļu rada nepatīkamas emocijas.

— Ir dzirdēti gadījumi, ka, braucot pa 
šo ceļa posmu, ir saskādētas automašīnas, 
bet man nekādi nopietni kaitējumi nav 
nodarīti. Tomēr ceļš visumā ir traģisks. Vējā 
izmesta nauda par šādu ceļa klājienu. Ja 
dara, ir jāizdara kārtīgi, lai autovadītājiem 
nav zaudējumu un braukšana ir droša. Jā, 
no ceļa tika noslaucīti atlipušie akmentiņi, 
tomēr, manuprāt, šis nav risinājums. Tas 
tika veikts pavisam nesen. Citi darbi uz ceļa 
nav notikuši, vismaz nav manīts, ka kaut kas 
būtu darīts. Domāju, ka tuvākajā laikā arī 
nebūs. Diemžēl jāatzīst, ka Mārcienā vispār 
neko nedara saistībā ar ceļiem. Mazie ceļi 
nesakopti, negreiderēti. Kur nu vēl kāda 
bedru lāpīšana. Tukši solījumi no pagasta 
puses. Manuprāt, ceļu stāvoklis ir kritisks, un 
beidzot vajadzētu sākt ko darīt, lai tos sakār-
totu, lai varētu braukt droši, nevis baidīties, 
ka, iebraucot kādā bedrē, tiktu pārsista riepa 
vai lauzta mašīnas ritošā daļa, — pārliecību 
pauž Harijs Briedis.

sakārtots ceļš no Pļaviņu šosejas 
līdz pat Lubānai. Manuprāt, nav 
pareizi, ka cilvēkiem, lai nokļūtu, 
piemēram, Lubānā, jābrauc liels 
līkums. Autovadītāji nelabprāt 
izvēlas pārvietoties pa grants ce-
ļiem, ja ir citas iespējas. Līdz ar to 
samazinātos slodze arī uz Madonas 
apvedceļiem.

Diemžēl jāatzīst, ka pagastā ne 
tikai ceļi ir bēdīgā stāvoklī, bet arī 
Ļaudonas ielas. Ziemā šis ceļš, kad 
ir sniegs, ir labā stāvoklī, tomēr 
vasarā laikapstākļu ietekmē tie kļūst 
slikti izbraucami. Jāuzslavē „Latvijas 
autoceļu uzturētājs”, jo, lai gan šie 
ceļi ir zemas klases, tomēr tiek uz-
turēti regulāri, augstā līmenī. Pagas-
tos ielas tiek sakārtotas ļoti gausi. 
Ļaudonā ir vairākas ielas — Klusā, 
Avotu, Raiņa, Meldru, Graudu —, 
kuras joprojām ir bez seguma. Vie-
na no centrālajām ielām, kas ir ļoti 
apdzīvota, ir Upes iela, tā šobrīd ir 
kritiskā stāvoklī. Pirms vairākiem 
gadiem tur uzlaboja ūdens saimnie-
cību. Projekts bija divās kārtās, bet 
nepareiza plānojuma dēļ realizēja 
tikai vienu. Asfalta segums tika no-
plēsts, bet pēc darbiem iela netika 
sakārtota. Aizvadītajā gadā panācām 
vienošanos ar „Madonas ūdeni”, 
ka būs otrā kārta. Ja tas šogad tiks 
īstenots, tad ar Madonas novada 
pašvaldības atbalstu nākamajā gadā 
varētu uzliet jaunu segumu un 
Upes ielas iedzīvotājiem būtu sa-
kārtots ceļu jautājums. Ja šis darbs 
tiks izdarīts, vienlaicīgi plānojam 
sakārtot arī Avotu ielu un to asfaltēt 
visā garumā. Pašlaik apstrādāta ir 
tikai puse ielas.

Par pašvaldības ceļiem atbild 
katrs pagasts. Ļaudonas pagastam ir 
aptuveni 100 km pašvaldības ceļu.

— Lielākā problēma, manā 
skatījumā, ir tā, ka cilvēki ir izkaisīti 
pa visu teritoriju. Slogs pašvaldībai 
ir liels. Savukārt otrs aspekts ir 
zemnieki, kurus ļoti satrauc ceļu 
stāvoklis, tā ir viņu lielākā rūpe. 
Daudzviet nepietiek tikai ar grants 
atvešanu, ir jālabo arī caurtekas, 
laika gaitā meliorācijas akas ir aiz-
brukušas. Diemžēl šis arī ir viens no 
iemesliem, kāpēc ceļi ir slikti — tā 
nav tikai pašvaldības vai valsts ceļu 
atbildība. Atbildīgi ir arī zemju īpaš-
nieki. Visās jomās tomēr, manuprāt, 
daudz kas ir atkarīgs arī no auto-
vadītāju kultūras. Diemžēl daudzi 
neievēro ātruma ierobežojumus. 
Rodas bīstamas situācijas, tiek bojā-
tas automašīnas. Visās jomās ir jābūt 
savstarpējai sapratnei un sadarbībai. 
Diemžēl mums nav trotuāru. Bērni, 
mammas ar ratiņiem, seniori staigā 
pa ceļa malu, bieži vien situācijas 
ir bīstamas. Galvenā iela ir samērā 
taisna, kur automašīnas uzņem 
ātrumu. Skumji, ka nedomā par 
līdzcilvēkiem, mazāk aizsargātajiem 
ceļu satiksmes dalībniekiem. Ir do-
māts par līdzekļiem, kā samazināt 
ātrumu, risinājums varētu būt uz 
ielas novietotie ātruma ierobežotāji. 
Tomēr ir zināmi nosacījumi, lai tos 
izvietotu. Arī ceļu tīrītājiem proble-
mātiski ziemā veikt ielu tīrīšanu. Šā-
dās situācijās arī pašiem vadītājiem 
tomēr būtu jādomā par braukšanas 
kultūru, uzvedību uz ceļiem. Tas 
attiecas arī uz ceļiem, kur pagājušajā 
gadā tika veikta virsmas apstrāde. 
Ne bez iemesla ir uzstādītas zīmes, 
ātruma ierobežojumi ir jāievēro, tad 
mazāk bojājumu tiks nodarīts auto-
mašīnām. Autovadītājiem pašiem 
jābūt uzmanīgākiem, — norāda 
Artūrs Portnovs.

Jau šogad tiks uzsākti ceļu būvdarbi uz autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna 
no Ļaudonas līdz tiltam pār Kuju.


