
Nr. L-24/2016/5

Puse

1 K

2 L

3 L

4 L

4 K

Objekta nosaukums Vanagi - Līves (Kods L-24)
Objekta kadastra apzīmējums 66560050104
Objekta garums (km) 0.85

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Lēdurgas pagasts

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. 
Visa ceļa garumā nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.
Esošie grāvji ir aizauguši.
Segumam ir izveidojusies neliela “trepe”. Minerālmateriāla maisījuma frakcijas nav vienmērīgas, nav iekšējās 
sasaistes.

Transportlīdzekļu kategorija:
Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

0+205 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas.
Ceļa grants segumam vietām ir izskalotas bedres.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Visā posmā gar ceļa malām izveidojies apaugums, kas kavē ūdeņu novadīšanai.
Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un 
komunikāciju aizsargjoslas.

2. Galveno elementu saraksts.

0+800 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+400 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+660 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+670 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku



3. Secinājumi un ieteikumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums 
līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 0.85

2 ha 0.20

3 m3 425.00

4 m2 4675.00

5 m3 1159.40

6 m3 1253.75

7 m3 932.79

8 gab. 2.00

9 gab. 3.00

10 m2 850.00

11 kompl. 1.00

(paraksts)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Virskārtas izbūve no jaunā (0,2m) grants (frakcija 0-0,62)

Gultnēs izbūve

Drenējoša smilts salizturīgā slāņa izbūve

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)

Trases profilēšana - blietēšana ar vibroveltni

Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.

Nobrauktuves izbūve

Nobrauktuves izbūve ar caurteku

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Kopā
PVN



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 L-24/2016/5
Ceļa izvietojuma shēma



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 L-24/2016/5



Nr. L-37/2016/6

Puse

1 L

2 L+K

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Lēdurgas pagasts

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

Objekta nosaukums Kuguļi - Induļi (Kods L-37)
Objekta kadastra apzīmējums 66560020560
Objekta garums (km) 1.22

Transportlīdzekļu kategorija:
Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

2. Galveno elementu saraksts.

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. 
Visa ceļa garumā nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.
Esošie grāvji ir aizauguši.
Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas.
Ceļa grants segumam vietām ir izskalotas bedres.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Visā posmā gar ceļa malām izveidojies apaugums, kas kavē ūdeņu novadīšanai.
Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un 
komunikāciju aizsargjoslas.

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

0+720 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+900 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku



5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

3. Secinājumi un ieteikumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums 
līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 1.22

2 ha 0.30

3 m3 610.00

4 m2 5490.00

5 m3 1361.52

6 m3 2425.50

7 m3 1804.57

8 gab. 3.00

9 m2 1220.00

10 kompl. 1.00

(paraksts)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)

Trases profilēšana - blietēšana ar vibroveltni

Virskārtas izbūve no jaunā (0,2m) grants (frakcija 0-0,62)

Gultnēs izbūve 0,5m biezumā

Drenējoša smilts salizturīgā slāņa izbūve (0,3m)

Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.

PVN

Nobrauktuves izbūve ar caurteku

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Kopā



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 L-37/2016/6
Ceļa izvietojuma shēma



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 L-37/2016/6



Nr. L-14/2016/7

Puse

1 L+K

2 L+K

3 L

4 K

5 K

6 L+K

7 K

8 K

9 L

10 L

11 L

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Lēdurgas pagasts

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

Objekta nosaukums Jugla - Mežapiņi (Kods L-14)
Objekta kadastra apzīmējums 66560030066
Objekta garums (km) 0.8

Transportlīdzekļu kategorija:
Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un 
komunikāciju aizsargjoslas.

2. Galveno elementu saraksts.

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. 
Visa ceļa garumā nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.

Esošie grāvji ir aizauguši.
Segumam ir izveidojusies neliela “trepe”. Minerālmateriāla maisījuma frakcijas nav vienmērīgas, nav iekšējās sasaistes.

0+200 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve ar/bez c-tekas

Nobrauktuve

Nobrauktuve (2 gab.)

Nobrauktuve

Nobrauktuve

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+230

0+300

0+400

0+500

0+530

0+570

Nobrauktuve

Nobrauktuve

300m posmā ceļa seguma parādās "kūkumošanas" pazīmes, brauktuvē parādās lokāli iesēdumi, pacēlumi. 

0+580

0+700

0+730

Nobrauktuve

Nobrauktuve

Nobrauktuve

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

Nobrauktuves pārbūve ar/bez c-tekas

Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

0+100 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve ar/bez c-tekas

Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas.
Ceļa grants segumam vietām ir izskalotas bedres.



12 0+800 Tilts pāri u.Jugla Tilta seguma atjaunošana



3. Secinājumi un ieteikumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz 
rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 0.80

2 ha 0.20

3 m3 400.00

4 m2 4800.00

5 m3 1190.40

6 m3 960.00

7 m3 714.24

8 gab. 6.00

9 gab. 7.00

10 m2 800.00

11 kompl. 1.00

12 m2 80.00

(paraksts)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.

Nobrauktuves izbūve

Nobrauktuves izbūve ar caurteku

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Kopā
PVN

Tilta seguma atjaunošana

Virskārtas izbūve no jaunā (0,2m) grants (frakcija 0-0,62)

Gultnēs izbūve

Drenējoša smilts salizturīgā slāņa izbūve

Trases profilēšana - blietēšana ar vibroveltni



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 L-14/2016/7
Ceļa izvietojuma shēma



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 L-14/2016/7



Nr. L-22/2016/8

Puse

1 L

2 K

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Lēdurgas pagasts

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

Objekta nosaukums Zaltes - Aģes ezers (Kods L-22)
Objekta kadastra apzīmējums 66560050103
Objekta garums (km) 0.45

Transportlīdzekļu kategorija:

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Par trases sākumu pieņemts krustojums ar valsts vietējo autoceļu V82 "Lēdurga-Inciems". Koptā brauktuves platums 
~6,7m. Ceļš ir izbūvēts viena līmenī ar apkārtējo reljefu. Ceļam, veicot seguma planēšanas darbus, laika gaitā uz 
nomales ir izveidojies grunts apaugums, kas traucē ūdens atvadei no ceļa virsmas.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. Segumam ir izveidojusies neliela “trepe”. 
Minerālmateriāla maisījuma frakcijas nav vienmērīgas, nav iekšējās sasaistes.
Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas.
Objektā nav izbūvēti sāngrāvji. Esošais meliorācijas grāvis posma sākuma ir aizaudzis un nepilda funkcijas. 
Ceļa grants segumam vietām ir izskalotas bedres.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Ceļu tuvumā labajā puse atrodas elektroapgādes gaisvada līnija. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un komunikāciju 
aizsargjoslas.

Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

0+277 Nobrauktuve Nobrauktuves (ar caurteku) izbūve

0+440 Nobrauktuve Nobrauktuves (ar caurteku) izbūve

2. Galveno elementu saraksts.

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības



3. Secinājumi un ieteikumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums 
līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 0.45

2 ha 0.45

3 m3 2250.00

4 m2 3150.00

5 m3 693.00

7 m3 848.16

9 gab. 2.00

10 m2 900.00

11 kompl. 3.00

(paraksts)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Drenējoša smilts salizturīgā slāņa izbūve (0,2m)

Nobrauktuves izbūve ar caurteku

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)

Zemes klātnes profilēšana - blietēšana ar vibroveltni

Virskārtas izbūve nesaistīta minerālmateriāla fr.0/32s N-III 
stiprības klase 20cm biezumā

Kopā
PVN
Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 L-22/2016/8
Ceļa izvietojuma shēma



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 L-22/2016/8



Nr. K-04/2016/10

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Krimuldas pagasts

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

Objekta nosaukums Čārpas - Ziemeļu kapi (Kods K-04)
Objekta kadastra apzīmējums 80680070572, 80680070536, 80680070592001
Objekta garums (km) 2.52

Transportlīdzekļu kategorija:
Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

Segumam ir izveidojusies neliela “trepe”. Minerālmateriāla maisījuma frakcijas nav vienmērīgas, nav iekšējās 
sasaistes.

Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas.
Ceļa grants segumam vietām ir izskalotas bedres.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. 
Visa ceļa garumā nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.

200m posmā ceļa seguma parādās "kūkumošanas" pazīmes, brauktuvē parādās lokāli iesēdumi, pacēlumi. 
Esošās caurtekas ir aizaugušas/sabruktas.

Visā posmā gar ceļa malām izveidojies apaugums, kas kavē ūdeņu novadīšanai.
Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un 
komunikāciju aizsargjoslas.

Esošie grāvji ir aizauguši.



Puse

1 K

2 L

3 K

4 K

5 L+K

6 K

7 K

8 L

9 L

10 K

11 L+K

12 L

13 L+K

14 L

15 K

16 L

17 K

18 L

19

20 K

21 L+K

22 L

23 L

24 L

25

26 L

2. Galveno elementu saraksts.

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

0+130 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+430 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+200 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+510 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

1+240 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+890 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

1+070 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

1+130 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+976 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+990 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

1+300 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

1+570

1+630

1+670

1+680

1+800

1+940

1+970

2+00

Nobrauktuve

Nobrauktuve

Nobrauktuve

Nobrauktuve

Caurteka d=600mm

Nobrauktuve

Nobrauktuve (2 gab.)

Nobrauktuve

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+680 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+750 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

0+865 Nobrauktuve

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

Caurtekas pabūve

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+250 Caurteka d=400mm Caurtekas pabūve

2+520 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+100 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

2+230 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku



3. Secinājumi un ieteikumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums 
līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 2.52

2 ha 2.00

3 m3 1260.00

4 m2 15120.00

5 m 8.00

6 m 8.00

7 m3 3749.76

8 m3 640.00

9 m3 476.16

10 gab. 12.00

11 gab. 16.00

12 m2 2520.00

13 kompl. 1.00

(paraksts)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Virskārtas izbūve no jaunā (0,2m) grants (frakcija 0-0,62)

Gultnēs izbūve

Drenējoša smilts salizturīgā slāņa izbūve

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)

Trases profilēšana - blietēšana ar vibroveltni

Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.

Nobrauktuves izbūve

Nobrauktuves izbūve ar caurteku

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Kopā
PVN

Caurteku iebūve (d=līdz 0,4m)

Caurteku iebūve (d=0,6-1m)



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 K-04/2016/10
Ceļa izvietojuma shēma



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 K-04/2016/10



Nr. K-35/2016/11

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Krimuldas pagasts

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

Objekta nosaukums Ilgas - Birznieki - Turaida (Kods K-35)
Objekta kadastra apzīmējums 80680090316
Objekta garums (km) 3.67

Transportlīdzekļu kategorija:
Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

800m posmā ceļa seguma parādās "kūkumošanas" pazīmes, brauktuvē parādās lokāli iesēdumi, pacēlumi. 
Esošie grāvji ir aizauguši.
Segumam ir izveidojusies neliela “trepe”. Minerālmateriāla maisījuma frakcijas nav vienmērīgas, nav iekšējās 
sasaistes.

Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas.
Ceļa grants segumam vietām ir izskalotas bedres.

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. 
Visa ceļa garumā nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.
Esošās caurtekas ir aizaugušas/sabruktas.

Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Visā posmā gar ceļa malām izveidojies apaugums, kas kavē ūdeņu novadīšanai.
Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un 
komunikāciju aizsargjoslas.



Puse

1 K

2 K

3 L

4 L

5 K

6 L+K

7 L

8 L

9 L

10 L

11 K

12 K

13 L

14 K

15 K

16 L

17 L

18 K

19 L+K

20 L

21 L

22 L+K

23

24 L

25 K

26 L

27 K

28 L

29 K

30 K

31

2. Galveno elementu saraksts.

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

0+240 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+500 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+036 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+175 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+00 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+100 Krustojums Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+550 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+920 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+470 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+610 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+250 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

1+400 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+680 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+770 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+620 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+650 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+130 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+290 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+890 Krustojums Pārbūve

1+900 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+730 Meliorācijas grāvis (kolektori)

2+770 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+440 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+620 Nobrauktuve (2 gab.) Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+770 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

3+100 Nobrauktuve

2+790 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

2+900 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

3+00

Nobrauktuves pārbūve ar caurteku

3+230 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

3+600 Caurteka d=600mm (ciet) pārbūve



2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums 
līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.

3. Secinājumi un ieteikumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 3.67

2 ha 2.60

3 m3 1835.00

4 m2 22020.00

5 m 10.00

6 m 10.00

7 m3 5460.96

8 m3 2560.00

9 m3 1904.64

10 gab. 28.00

11 gab. 4.00

12 m2 3670.00

13 kompl. 2.00

(paraksts)

Virskārtas izbūve no jaunā (0,2m) grants (frakcija 0-0,62)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Trases profilēšana - blietēšana ar vibroveltni

Caurteku iebūve (d=līdz 0,4m)

Caurteku iebūve (d=0,6-1m)

Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Kopā
PVN

Gultnēs izbūve

Drenējoša smilts salizturīgā slāņa izbūve

Nobrauktuves izbūve

Nobrauktuves izbūve ar caurteku

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)



Ceļa izvietojuma shēma
INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 K-35/2016/11



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 K-35/2016/11



Nr. K-49/2016/12

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Krimuldas pagasts

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

Objekta nosaukums Dārza iela - Laimu dīķis (Kods K-49)
Objekta kadastra apzīmējums 80680100124, 80680100122, 80680070408001
Objekta garums (km) 1.49

Transportlīdzekļu kategorija:
Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

600m posmā ceļa seguma parādās "kūkumošanas" pazīmes, brauktuvē parādās lokāli iesēdumi, pacēlumi. 
Esošie grāvji ir aizauguši.
Segumam ir izveidojusies neliela “trepe”. Minerālmateriāla maisījuma frakcijas nav vienmērīgas, nav iekšējās 
sasaistes.

Vietām mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas.
Ceļa grants segumam vietām ir izskalotas bedres.

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. 
Visa ceļa garumā nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.
Esošas caurtekas ir neatbilstoša diametra.

Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Visā posmā gar ceļa malām izveidojies apaugums, kas kavē ūdeņu novadīšanai.
Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un 
komunikāciju aizsargjoslas.



Puse

1 L

2 L

3 L

4 K

5

6 L

7 K

8 L

9 L

10

11 K

12 K

13 K

14 L

2. Galveno elementu saraksts.

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

0+086 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+100 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+035 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+054 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+425 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+460 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+220 Caurteka d=400mm Pārbūve

0+405 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+615 Krustojums Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+505 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

0+590 Caurteka d=400mm Pārbūve

1+640 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+310 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

1+320 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas

Posms kad.apz. 80680070542, 80680100124

Posms kad.apz. 80680100122



1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums 
līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

3. Secinājumi un ieteikumi.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 1.49

2 ha 0.80

3 m3 745.00

4 m2 8940.00

5 m 24.00

6 m3 2217.12

7 m3 1920.00

8 m3 1428.48

9 gab. 12.00

10 m2 1490.00

11 kompl. 1.00

(paraksts)

Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.

Nobrauktuves izbūve

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Kopā
PVN

Caurteku iebūve (d=līdz 0,4m)

Virskārtas izbūve no jaunā (0,2m) grants (frakcija 0-0,62)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Gultnēs izbūve

Drenējoša smilts salizturīgā slāņa izbūve

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)

Trases profilēšana - blietēšana ar vibroveltni



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.1 K-49/2016/12
Ceļa izvietojuma shēma



INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMA Pielikums Nr.2 K-49/2016/12



Nr. K-44/2016/13

Puse

1 L

INŽENIERBŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Sastādīts: Rīgā, 2016. gada 18. jūlijā
Objekta apsekošanas datums: 2016.gada 27.jūnijā.
Apsekošanas mērķis: Noteikt ceļa tehnisko stāvokli, aptuvenos veicamos darbus un prognozējamās izmaksas tā pārbūvei.

Pagasts Krimuldas pagasts

Inženierbūves veids: ceļš
Inženierbūves grupa: II
Inženierbūves kods: 21120102

Objekta nosaukums Ērgli - Mālkalni - Melandri (Kods K-44)
Objekta kadastra apzīmējums 80680080213
Objekta garums (km) 1.28

Transportlīdzekļu kategorija:
Galvenie transportlīdzekļi Vieglie transportlīdzekļi
Pārējie transportlīdzekļi Lauksaimniecības tehnika

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš
Pašvaldības ceļa/ielas seguma 
klasifikācija:

grants (šķembu) segums

Segumam ir izveidojusies neliela “trepe”. Minerālmateriāla maisījuma frakcijas nav vienmērīgas, nav iekšējās 
sasaistes.

1. Inženierbūves stāvokļa raksturojums.
Segums - grants  maisījums ar mainīgu granulometriju. Ceļa segums ir vecs un pilnībā nolietojies, satur putekļus, 
smilts. Virskārtas slānis sajaucies ar pamatā esošo smilts slāni. 
Visa ceļa garumā nav nodrošināta virszemes un pazemes ūdeņu novadīšana.

Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ceļa trase daļēji skar šo līniju un 
komunikāciju aizsargjoslas.

2. Galveno elementu saraksts.

Nr. p.k.
Galveno ceļa elementu saraksts

Atrašanās vieta 
(Pikets)

Objekta apraksts Nepieciešamas darbības

0+380 Nobrauktuve Nobrauktuves pārbūve bez caurtekas



3. Secinājumi un ieteikumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot 
grunts apjomu.
3. Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi.

8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 
piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt 
barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.

9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no 
atbildīgajām institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu beigām.

10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem 
normatīviem un noteikumiem.
11. Projektēšanas gaitā sastādīt precizēto objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).

12. Ja tiek skartas trešo personu intereses, ar īpašnieku saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.

4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 
projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 
specifikācijas 2015” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma 
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem 
un kustības intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar pasūtītāju.

5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.

6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no 
grāvjiem. Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai 
meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Esošā caurteka projektēšanas gaitā apsekojama, fiksējot to 
pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošas caurtekas 
nomaiņa.

7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem 
īpašumiem (ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar īpašnieku un 
pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums 
līdz rādiusa beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm projektēt caurtekas.



N.p.k. Mērv. Daudz.
Vien.cena 

(EUR)
Kopā (EUR)

1 km 1.28

2 ha 0.20

3 m3 640.00

4 m2 7040.00

5 m3 1745.92

6 gab. 1.00

7 m2 1280.00

8 kompl. 1.00

(paraksts)

4. Prognozējamo darbu daudzumu kopsavilkums un izmaksas.

Darba nosaukums

Ceļa trases nospraušana dabā

Apauguma novākšana (krūmi un koki līdz d=20cm)

Nobrauktuves izbūve

Nogāžu stiprināšana ar augu zemi un zāļu sējumu, 10cm 
biezumā

Pastāvīgo un pagaidu ceļazīmju uzstādīšana

Sangravju rakšana un liekas grunts aizvēšana (t.sk.apaugums)

Trases profilēšana - blietēšana ar vibroveltni

Virskārtas izbūve no jaunā (0,2m) grants (frakcija 0-0,62)

Kopā
PVN
Kopā ar PVN

Pielikumā:
1. Kartogrāfiskie materiāli;
2. Fotofiksācijas.

Egons Puriņš, Sert.Nr. 4-01324.



Ceļa izvietojuma shēma
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