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Par valsts autoceļiem Ogres novadā
Satiksmes ministrija sadarbībā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem ir izskatījusi
Ogres novada pašvaldības iesniegumu Nr. 2-5.1/4844 par valsts autoceļu stāvokļa uzlabošanu
Ogres novadā.
Informējam, ka valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana tiek veikta
balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites
datiem, kā arī tiek izvērtēti sociālekonomiskie faktori: iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas
patēriņš, skolu reforma, sabiedriskā transporta maršruti u.c. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts
autoceļi, un valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku
seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam
satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.
1. Valsts vietējā autoceļa V920 Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži posma ar grants segumu
Laubere-Suntaži km 41,50-48,50 stāvokļa uzlabošana, 2021.gada autoceļu nozarei pieejamā
finansējuma ietvaros, diemžēl nav iespējama. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu
programmas 2022.-2024. gadam, izvērtēsim iespējas tajās iekļaut saistītā seguma izbūves
darbus valsts vietējā autoceļa V920 Koknese-Vērene-Madliena-Suntaži posmā LaubereSuntaži km 41,50-48,50.
2. Suntažu pagasta centrā esošā valsts reģionālo autoceļu P4 Rīga-Ērgļi un P8 Inciems-SiguldaĶegums krustojuma pārbūves būvprojektu plānots izstrādāt 2022. gadā. Šī krustojuma pārbūves
būs iespējama ne ātrāk kā 2023.gadā.
3. Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi posma km 33,821-42,935 pārbūves būvprojekta izstrādi
plānots uzsākt šogad. Šī autoceļa posma pārbūves laiks būs atkarīgs no autoceļu nozarei
pieejamā finansējuma.
4. Valsts vietējā autoceļa V968 Ogre-Jugla posma ar grants segumu km 9,00-15,72 stāvokļa
uzlabošana, 2021.gada autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros, diemžēl nav iespējama.
Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmas 2022.-2024. gadam, izvērtēsim
iespējas tajās iekļaut divkārtu virsmas apstrādes ieklāšanas darbus valsts vietējā autoceļa
V968 Ogre-Jugla posmā km 9,00-15,72.

5. Satiksmes ministrija atbildi par valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Daugavpils-KrāslavaBaltkrievijas robeža (Pāternieki) posmu Ogres pilsētā sniedza 2020. gada 29. decembra vēstulē
Nr. 09-02/5290.
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