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Pirmssvētku laikā aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem lielveikalu
stāvvietās
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotajiem
datiem par ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaitu un to intensitāti decembra mēnesī,
visbiežāk izraisīto avāriju skaits palielinās tieši pirmssvētku dienās. Šāda tendence saglabājas
jau vairākus gadus. “Tāpat jāatzīmē, ka liela daļa negadījumu notiek lielveikalu
autostāvvietās, kur pirmssvētku dienās satiksme ir īpaši intensīva, turklāt daudzās no tām vēl
aizvien nav izvietotas kustību regulējošas zīmes, kā rezultātā arī visbiežāk rodas avārijas
situācijas,” stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.
2012.gadā LTAB jau aktualizēja jautājumu par satiksmes organizāciju lielveikalu
autostāvvietās. “Pēc Rīgas Domes Satiksmes departamenta satiksmes organizācijas nodaļas
statistikas, aptuveni 15% no Rīgā reģistrētajiem CSNg notika tieši lielveikalu autostāvvietās. Mūsu
mērķis bija aktualizēt šo jautājumu un meklēt labākos risinājumus. Šobrīd, pēc vairāk nekā diviem
gadiem, varam ar gandarījumu teikt, ka mūsu iniciatīva ir devusi rezultātus un satiksmes
organizācija lielveikalu stāvvietās ir uzlabojusies,” informē J.Stengrevics, piebilstot, ka
visbūtiskākie uzlabojumi veikti tirdzniecības centru “Spice” un “Alfa” stāvvietās, kur izvietotas
kustību regulējošas zīmes un domāts arī par pareizu kustības virzienu organizēšanu.
Tomēr tieši pirmssvētku laiks ir tas brīdis, kad iedzīvotājus pārņem iepirkšanās drudzis, un
lielveikalu stāvvietas ir pārpildītas, tādēļ autovadītājiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību tam,
kā tajās pārvietoties. Tāpat daudzos tirdzniecības un sabiedriskos objektos visā Latvijā satiksmes
organizācija vēl aizvien ir nesakārtota. “Tikai tāpēc, ka nav izvietotas kustību regulējošas zīmes,
nav skaidrs, kur sākas autostāvvieta un kura no brauktuvēm ir uzskatāma kā autostāvvietas
galvenais, bet kura - kā pievedceļš. Bieži arī iesaistītās institūcijas sniedz pretrunīgus viedokļus, kā
rezultātā autovadītājs, kurš uzskata, ka ir braucis pēc noteikumiem, var izrādīties vainīgā puse.
Rezultātā autovadītājs ne tikai ir spiests remontēt spēkratu par saviem līdzekļiem, bet viņam arī
samazinās Bonus-Malus klase un pieaug OCTA cena,” skaidro J.Stengrevics.
“Tāpat vēlamies aicināt arī to lielveikalu un citu sabiedrisko objektu īpašniekus, kuri vēl nav
veikuši uzlabojumus autostāvvietu satiksmes organizācijā, būt atbildīgākiem un izvērtēt iespējas
samazināt CSNg riskus: izvietot brīdinājuma zīmes par galveno ceļu, izvietot ceļazīmes, kuras
norādītu par autostāvvietas teritoriju vai arī ceļazīmes, kuras organizē transportlīdzekļu kustību pa
apli,” stāsta J.Stengrevics.
“Novēlot gaišus un priecīgus svētkus, kā arī lai dāvanu pirkšanu, svētku cienasta sarūpēšanu
un svētku pasākumu baudīšanu nesabojā kāds satiksmes negadījums, vēlos aicināt visus satiksmes
dalībniekus būt īpaši uzmanīgiem un atbildīgiem šajā svētku laikā,” novēl J.Stengrevics. Kā liecina
LTAB dati, avāriju skaits decembrī pirmssvētku dienās ir būtiski lielāks kā citās dienās.
Salīdzinājumam, 2013.gada 19. - 23.decembrī tika izraisīti 272 CSNg, bet 24. – 26.decembrī - 145
CSNg. Savukārt 29. - 31.decembrī CSNg skaits sasniedza 203, turpretī 2014.gada 1. – 3.janvārī –
150.

Vairāk informācijas:
Gints Lazdiņš
LTAB sabiedrisko attiecību konsultants
Tālr: 29442282
E-pasts: gints@olsen.lv

