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Par valsts autoceļu sakārtošanu Ogres novadā
un vides pieejamības nodrošināšanā
pasta pakalpojumu saņemšanas vietās Ogrē
Godātais ministra kungs!
Ogres novada pašvaldība vairākkārt ir vērsusies pie Jums, lai atgādinātu par
nepieciešamību atrisināt būtiskus jautājumus saistībā ar satiksmes infrastruktūru Ogres
novada teritorijā. Diemžēl pašvaldības lūgumi Satiksmes ministrijā ir palikuši bez ievērības,
tāpēc uzskatu par savu pienākumu tos vēlreiz atgādināt.
Satiksmes infrastruktūras uzlabošana ir aktuāla katrā pašvaldībā, arī Ogres novada
pašvaldībā viena no darbības prioritātēm ir ceļu infrastruktūras sakārtošana novadā. Ogres
novada pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai katru gadu tiktu pārbūvētas un sakārtotas ielas
pilsētā un pašvaldības ceļi pagastos, šim nolūkam piesaistot gan investīciju fondu līdzekļus,
gan pašvaldības budžeta līdzekļus.
Novada teritorijā ir arī valsts autoceļi, kuru uzturēšana un labiekārtošana ir jāveic par
valsts budžeta līdzekļiem. Vēlos atgādināt par Ogres novada teritorijā esošajiem valsts
satiksmes infrastruktūras objektiem, kuru sakārtošana ir akūti nepieciešama:
1. Valsts autoceļa V920 Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži posms no Lauberes
līdz Suntažiem. Lauberes pagasta centrs Ogres novadā šobrīd ir vienīgais, uz kuru ved tikai
grants ceļi, iedzīvotājiem un uzņēmējiem nozīmīgākais ir minētais posms Laubere – Suntaži,
kas, ņemot vērā aktīvo uzņēmējdarbību Lauberes pagastā, ir noslogots, taču ceļa sliktais
stāvoklis, kas ar katru gadu pasliktinās, var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbību, kā arī
pasliktina šī ceļa posma tuvumā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti un var veicināt
iedzīvotāju skaita samazināšanos pagastā.
2. Suntažu pagasta centrā, kur krustojas valsts autoceļš P8 Inciems – Sigulda –
Ķegums un P4 Rīga – Ērgļi, steidzami nepieciešams izbūvēt satiksmes rotācijas apli, jo šis

krustojums tā pašreizējās konfigurācijas dēļ ir nepārskatāms, ļoti sarežģīts un bīstams gan
transporta vadītājiem, gan gājējiem. Pašvaldība ir konsultējusies ar Rīgas Tehniskās
universitātes mācībspēkiem – ceļu būves speciālistiem –, ir izstrādāti priekšlikumi minētā
krustojuma pārbūvei.
3. Valsts autoceļš P4 Rīga – Ērgļi posms cauri Lielajiem Kangariem – ļoti ceru uz
Satiksmes ministrijas mērķtiecīgu rīcību, lai šis 11 km garais ceļa posms Ogres novada
Suntažu pagasta teritorijā, tomēr tiktu pārbūvēts, izveidojot asfalta segumu. Gribu atgādināt,
ka šis ceļa posms ir vitāli svarīgs un stratēģiski nozīmīgs ne tikai Ogres novada, bet arī
kaimiņu novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
4. Valsts autoceļš V968 Ogre – Jugla – tika solīta šī ceļa seguma pārbūve, diemžēl šogad
nav darīts nekas šī ceļa posma stāvokļa uzlabošanā, tāpēc atgādinu par nepieciešamību arī šī
ceļa seguma stāvokļa uzlabošanai.
5. Atgādinu, ka Ogre ir vienīgā pilsēta, kur valsts autoceļa A6 posms ir pašvaldības
īpašumā, lūdzu Satiksmes ministriju risināt jautājumu par šī autoceļa posma Ogres pilsētas
teritorijā pārņemšanu valsts īpašumā.
Vienlaikus vēršos ar lūgumu pievērst Jūsu uzmanību ceļu infrastruktūras uzlabošanas
jautājumiem Ogres novadā, paļaujoties uz Jūsu sapratni un atbalstu pozitīvai šo jautājumu
risināšanai, vēlos atgādināt, ka Satiksmes ministrijas pārraudzībā ir arī VAS “Latvijas
Pasts”. Pēdējos gados arvien lielāka uzmanība gan valstī kopumā, gan katrā pašvaldībā,
ts.sk. Ogres novadā, tiek pievērsta vides pieejamības uzlabošanai pakalpojumu sniegšanas
vietās. Diemžēl, pasta nodaļas Ogrē gan Brīvības ielā 38, gan Mālkalnes prospektā 26 ir ļoti
grūti pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem,
Ogres iedzīvotāji ar lielu nepacietību gaida uzlabojumus vides pieejamībā šajās pasta
nodaļās.
Godātais ministra kungs! Ļoti lūdzu Jūs iedziļināties Ogres novada, kas iedzīvotāju
skaita ziņā ir lielākais novads Latvijā, problēmās, un, plānojot Satiksmes ministrijas budžeta
izdevumus 2021. gadam, iedalīt nepieciešamo finansējumu augstāk minēto objektu stāvokļa
uzlabošanā.
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