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RĪKOJUMS
AugšdaugavasnovadaSalienaspagastā

2022.gada 14.oktobrī Nr.23

Par autoceļu uzturēšanas klasēm

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224

"Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to

izpildes kontroli" 4.2.punktu, apstiprināt autoceļu uzturēšanas klases Salienas un

Vecsalienas pagastu administratīvajā teritorijā vasaras un ziemas sezonai saskaņā ar

pielikumiem.

Salienas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. I I.Sarmulis

Parfjonova, 65475248

mailto:parvalde@saliena.lv,
http://www.saliena.lv


1.pielikums
Salienas pagasta pārvaldes

vadītāja p.i. 2022.gada 14.oktobrī
rīkojumam Nr.23

Salienas pagasta pārvaldes autoceļu un ielu saraksts
pa klasēm pavasara, vasaras un rudens sezonai

Ceļu rakstur<1ošie _Qarametri
Celi PiezImes Ceļu

Nr.p.k, Ceļa nosaukums Adrese
Garums (Numurs uzturēšanas

(km)
(km) Seguma veids kartē) klase

no Iīdz
1 2 3 4 5 6 15 16
1 Misiņi - Saliena 0,00 1,82 1,82 grants

84-1 C1,82 4,45 2,63 grants
2 Slapaki (darbnīc'!2_ 0,00 0,44 0,44 grants 84-3 C

0,00 2,14 2,14 grants

3 Stenderi - Ormaņi - 2,14 3,11 0,97 grants
84-4 CAdamovo - Šlapaki 3,11 3,28 0,17 grants

3,28 4,36 1,08 grants
0,00 0,92 0,92 grants

4 Saliena Sergijevka 0,92 2,55 1,63 grants 84-5 C
2,55 5,52 2,97 grants
0,00 1,43 1,43 grants
1,43 1,82 0,39 grants

Līdaki - Kapari - 1,82 4,35 2,53 grants
4,35 5,67 1,32 bez seguma5 Jaunkiški - Upeslīči -
5,67 5,90 0,23 bez seguma 84-6 D

Rožlauki
5,90 6,05 0,15 bez seguma
6,05 6,34 0,29 bez seguma
6,34 6,85 0,51 bez seguma

Vecpikuļi - Dukāti - 0,00 1,64 1,64 bez seguma
6 1,64 3,56 1,92 bez segt.lI!!a 84-7 DBoroviki

3,56 3,66 0,10 bez seguma

7 Krūzes - Saliena 0,00 0,40 0,40 bez seguma
84-8 D0,40 3,27 2,87 bez seguma

8 Vecsalienas pagasts -
0,00 1,76 1,76 grants 84-9 CRimani - Saliena

9 Vecsalienas pagasts -
0,00 2,16 2,16 grants 84-10 CAizsili - Tartaks

10 Petruški - Rezgaļi - 0,00 1,51 1,51 grants
84-11 DKiseJova - Saliena 1,51 1,79 0,28 bez se_guma

11 Riteņi - Serenieši - .
0,00 3,11 3,11 grants 84-12 CVecpikuli

12 D~gli -Āres 0,00 1,77 1,77 bez seguma 84-13 D
13 Meteliški - Skrudalienas

0,00 1,58 1,58 grants 84-14 Cpagasts
14 Lielborne - Krustcelš 0,00 1,38 1,38 grants 84-15 D
15 Faļtopi - Dūjiņi- 0,00 1,30 1,30 grants

84-16 DKaudzīši - Blaumani 1,30 3,63 2,33 grants



0,00 0,77 0,77 bez seguma

16 Kaudzīši - Lielbome 0,77 1,38 0,61 bez seguma 84-17 D

1,38 2,13 0,75 bez seguma

17 Ormani - Stalini 0,00 2,12 2,12 grants 84-18 D

18 Skujiški - Prudi 0,00 1,21 1,21 bez seguma 84-19 D

19 Lemešnieki - Krustiņi
0,00 0,58 0,58 bez seguma 84-20 D
0,58 0,80 0,22 bez seguma

20
Vēcpikuļi - Jaunbomes 0,00 0,78 0,78 bez seguma 84-22 C

baznīca - kapsēta

Saliena - Gaveitiški -
0,00 0,55 0,55 grants

21 Ieviņi
0,55 4,67 4,12 grants 84-23 C

4,67 6,29 1,62 grants

22 Āres - Vaidelotes 0,00 0,29 0,29 bez seguma 84-28 D

KOPĀ: 59,35
t.sk. grants 42,66

bez seguma 16,69

Salienas pagasta pārvaldes ielu brauktuvju reģistrs uz 2022.gada 14.oktobrī

ceJu raksturološie parametri

Ielas
Ielas Piezīmes Ceļu

Nr.p.k. nosaukums
Adrese Garums

Brauktuves Seguma
(Numurs uzturešanas

(km) laukums karte) klase
(km) veids

no lIdz (m2)

1 2 3 4 5 6 15 16

1 Meža iela 0,00 0,65 0,65 3140 melnais 84-23 C

2 Līvānu iela 0,00 0,80 0,80 4800 melnais 84-24 C

3
Centrāles 0,00 0,35 0,35 2100 melnais 84-27 C

iela 0,35 1,90 1,55 9300 melnais

4 Upes iela 0,00 0,57 0,57 3420 grants 84-25 C

5 Bērzu iela 0,00 0,535 0,535 3210 grants 84-26 C

KOPĀ: 4,46
t.sk.melnais 3,35

grants 1,11



Vecsalienas pagasta pārvaldes autoceļu un ielu saraksts
pa klasēm pavasara, vasaras un rudens sezonai

Celu raksturojošie parametri
CeJi Piezīmes Ceļu

Nr.p.k. Ceļa nosaukums Adrese
Garums Seguma

(Numurs uzturēšanas
(km)

(km) veids
karte) klase

no lIdz
1 2 . - 3 4 5 6 15 16

1 Sergejevo- Veselovka ° 0,24 0,24 grants
96-1 C

0,24 2,41 2,17 grants
2 Romāni - Sīkeļe 0,00 4,14 4,14 bez seguma 96-3 C
3 Kazinci 0,00 0,49 0,49 bez seguma 96-4 D
4 Rozališki 0,00 2,42 2,42 grants 96-5 D
5 Skaidrīšī - Červonka 0,00 0,91 0,91 grants 96-6 C

0,8 bez

6 Vecpils - Červonka 0,00 1,30 1,3 seguma 0,50 96-8 D
melnais
segums

7 Ozolnieki - Varoni 0,00 2,07 2,07 grants 96-9 C
8 Zeitiški - Tartaks 0,00 1,86 1,86 bez seguma 96-10 C

0,00 0,24 0,24 grants
9 Celtnieši - Tartaks 0,24 1,60 1,36 grants 96-11 C

1,60 1,67 0,07 grants
0,00 0,32 0,32 grants

10 Kalniņi -Tartaks 0,32 1,62 1,3 grants 96-13 C
1,62 3,88 2,26 grants
0,00 2,30 2,3 grants

Il Leoni - Tartaks 2,30 4,13 1,83 grants 96-14 D
4,13 4,14 0,01 grants

12 Mālkalne - Tartaks
0,00 0,88 0,88 grants

96-20 C
0,88 4,00 3,12 grants

13
Vecsīķele - 0,00 0,67 0,67 bez seguma

96-21 D
Lazdukalni 0,67 2,24 1,57 bez seguma

14 Vītini - Palmas 0,00 1,43 1,43 bez seguma 96-22 C
15 Laumini -Jaunliepas 0,00 2,70 2,7 bez seguma 69-23 D
16 Romāni - Keirani 0,00 3,42 3,42 bez seguma 96-25 D

0,00 0,36 0,36 bez seguma

17
Mazie Astroņi - 0,36 0,45 0,09 bez seguma

96-33 D
Tīrurnnieki 0,45 0,87 0,42 bez seguma

0,87 1,70 0,83 bez seguma

Sergejevo- Mozoliški
0,00 0,36 0,36 bez seguma

18 0,36 0,59 0,23 bez seguma 96-16 D- Ka1niški
0,59 3,24 2,65 bez seguma

19
Daumanti - Katušiški - 0,00 1,16 1,16 grants

96-17 CSaulgoži 1,16 2,66 1,5 grants
0,00 0,82 0,82 grants

20
Červonka - Kirliški - 0,82 4,84 4,02 grants

96-18 C
Brasla 4,84 5,96 1,12 grants

6,38 7,80 1,42 bez seguma
0,00 1,71 1,71 grants

21 Mālkalne - Jaunzeme 1,71 1,94 0,23 bez seguma 96-26 C
1,94 2,07 0,13 bez seguma

22 Zagari - Mucinieki - 0,00 1,40 1,4 bez seguma 96-27 D
f



Keirāni 1,40 1,45 0,05 bez seguma
1,45 1,87 0,42 bez seguma
1,87 2,21 0,34 bez seguma
0,00 0,85 0,85 bez seguma -23 Sarmas - Lužki 0,85 0,88 0,03 bez seguma 96-12 D
0,88 1,Il 0,23 bez seguma

24 Ievini - Grantskalni 0,00 0,91 0,91 grants 96-15 D
25 Ostrovi - Grīšļi 0,00 2,40 2,4 bez seguma 96-19 D
26 Dimanti -Dārznieki 0,00 1,26 1,26 grants 96-32 D

0,00 0,52 0,52 melnais
Celtnieši - NPS segums27 "Skrudaliena" melnais 96-35 D

0,52 1,70 1,18
segums

KOPĀ: 65,72
t.sk. grants 34,00

melnais segums 65,72
bez seguma 2,2

Salienas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.: -/ I.Sarmulis



2.pielikums
Salienas pagasta pārvaldes

vadītāja p.i.: 2022.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.23

Salienas pagasta pārvaldes (Salien as pagasts un Vecsalienas pagasts) autoceļu
uzturēšana ziemā

I c I
Sasaluša vai piebraukta sniega biezums uz au-to-c-e-!a--r~cm--l' -Netiek n:~

brauktuves pastāvīgos laika apstākļos

--2-.-""'S-n-i-eg-a-b-ie-z-um-s-uz-autoce-!a-n-om-a-l-es2/3 platumā no I
brauktuves malas pastāvīgos laika apstākļos

Nr.
p.k.

-i-----

1.

Prasības
D l

20 cm Netiek normēts

3. a~~t~k-Ct-J:-bra-uk-tuveslīdzenums pastāvīgos laika .. ~~fdU;~::S ITdz1_Ne~ek no",,ē"__

4. Laiks autoce!a brauktuves attīrīšanai no sniega 118 stundas ŗNetiek normēts I
---------.r-----------,_-----------1

5. Laiks autoceļu brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes I
Netiek normēts Netiek normētsrnateriālu uz asfalta

6. Svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos I
laika apstākļos

--- ----------ŗ------T------- -
10cm Netiek normēts

Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves
atsevišķās vietās sniegputenī, ja vēja ātrums ir lielāks par
10 metriem sekundē

-8.-- Slapja sniega bie~ums v~i ar sāli un smiltīm sajaukta - -1-----F
sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika 6 cm Netiek normēts
apstākļos
, - ----------r---------+-------~

9. Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laika apstākļos ledus risas Iīdz 6

7.
20cm Netiek normēts

Netiek normētscm
I--- -T---~ ----uz autocela klātnes 100 N ti k ēt' cm e Ie norme s

t kc't;es ūdens. -'1-- jā- T-~--'-
īra, ja sniega sega Netiek normēts,
cm Netiek normēts

--- -1-' Ijā jā

r kārtībā I jā I jā

simboli nav skaidri I N ti k -t Prasību navr v_ • e Ie norme sIpusa SnIega _ _ I -_
iennakts stundās 16.00-18~Netiek normēts

-----i ._-

10. Pieļaujamais sniega vaļņu augstums
šķautnes

11. Uz brauktuves un nomalēm nedrīks
,Atklātie trūkumi jānovērš

12. Autobusu pieturvietas platforma jāt
sasniedz biezumu, kas lielāks par 10

13. Tilti, ceju pārvadi jāattīra no sniega
-.--~-----

14. Tiltu, ūdens atvad es sistērna jāuztu

15. I Ja ziemā pēc sniegputeņa ceja zīrnju
saskatām i, ceja zīmes jāattīra no pie

---- r
16. Uzturēšanas klases ir spēkā šādās d



Piezīmes.
1. Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad Sniegs beidzis

snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.
2. Autoceļus, kuriem noteikta 0 uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm

sezonā.
3. Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pret slīdes materiālu un rievu izveidošanai

sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta
apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

Salienas pagasta pārvaldes vadītāja p.l: -; I.Sarmulis



3.pielikums
Salienas pagasta pārvaldes

vadītāja p.i. 2022.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.23

Salienas pagasta pārvaldes (Salien as pagasts un Vecsalienas pagasts) autoceļu
uzturēšana vasarā

------------ --
Nr.

p.k. Prasības

netiek normēts
1. VēIāk līdz sala iestāšanās brīdim minētās vietas jātīra ne

retāk kā

2. Uz autoceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai
satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (piemēram,
izskalojumi, nogruvumi, izgāzti koki, stabi, avarējuši
transportlīdzekļi) novēršana un nepieciešamo ceja zīmju
vai norobežojumu uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to I
atklāšanas

reizi ceturksnī
----- -- -

jājā

3. IAutoceļa nomalēs un nogāzēs nav pieļaujama ilgstoša
dažādu satiksmes līdzekļu stāvēšana, kravu un gadījuma
priekšmetu atrašanās, kas var radīt draudus satiksmes
drošībai. Atklājot šādus gadījumus, bīstamā vieta
nekavēj_o~ies~āapzīmē ar nepieciešamajām ceja zīrnērn un I J
norobežojumiem

Autoceļa zemes klātnes robežās nav pieļaujami -1-- j'a- ,---------
. kl' i Atklāti t ūk mi '- I jāIZS a ojumi un nogruvum . a Ie ru u Ijanovers

Izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber
1 mēnesī 6 nedēļāsvai jāpieber

Autoceļa sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens
krāšanās augstāk par 20 cm zem autoceļa segas jā jā
konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš

~ --- --- --_.- -- ŗ II Sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem l mēnesī 2 mēnešos

Grāvju dibena un nogāžu nostiprinājumiem jābūt kārtībā. 1 rnēnesī netiek normētsAtklātie trūkumijānovērš
.-

Gūlijām un drenāžas akāmjābūt tīrām, bez sanesumiem. I . k - ~
P - -' .. '-' - netre normetsavasan tas pirmo reIzI jaJztlfa

VēIāk līdz sala iestāšanās brīdim tās jāiztīra '-Iī-d-z-z-ie-m-.a-s-+-Iī-d-z-z-ie-m-as-se-z-o-n---;ai
I sezonai

Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami r~50 %;
aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par Iīdz ziemas
norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra sezonai

4.

S.

6.

7.

8.

9. Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un
skatakām jābūt bez bojājum iem un izskalojumiem. Tām
jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no
ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus

jā jā

netiek normēts 1

50%; I

Iīdz ziemas sezonai

jā jā



-10. Autoceļa nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam jā jāno 3-5 %. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6 %

Nomales ar grants segumu profilē pavasarī, kad pēc līdz l.jūnijam netiek normētsatkušņa apžuvusi zemes klātne

Nomales profilē rudenī pirms sala iestāšanās jā jā
I-

11. Autoceļa nomales un asfalta seguma savienojumā
augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par Scm Scm

1Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās
brīdim tiek konstatēta lielāka augstumu atšķirība, autoceļa
posmsjāapzīmē ar 119.ceļa zīmi
"Ceļš ar bīstamām nomalēm" un citām nepieciešamajām
ceJa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš

2 nedēļās netiek normēts

netiek normēts

12. Nomalei ar grants segumu jābūt Iīdzenai. Ja laikposmā no
pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdirn seguma
nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi,
risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma
nomale jānoplanē

2 mēnešos

----;------------ -- ---- --- --+------+------
13. Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas

dziļākas par 25 mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī
, jāaizpilda

VēIāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim

līdz l.jūlijam Iīdz 1.jūlijam

I jā I
Autoceļa zemes klātnes robežās augo-ši-e-kr-ūm-i-jā--i-zp-I-,a-uJ-'--:I--p-ra-s-īb-u-n-a-v-_'I--p~~ili:n;v

jā

14.

15. Nonnatīvajos dokumentos noteikto autoceļa, ceJa zünju
vai krustojumu redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos
krūmus vai koku zarus. Atklātie trūkumi jānovērš

Uz autoceļa nomales ., tai pi~guļoŠas no~āzes ī,O-l,S ml
platumā, kā art uz sadalošās joslas, kas šaurāka par 12 m,
augošā zāle veģetācijas periodājāpļauj

Sausie vai bojātie koku zari jāizgriež un nokaltušie koki
jāizzāģē

1 mēnesī 1,5 mēnešos

1
---------

1 reizi nav prasību
16.

17. nav prasību nav prasību

Piezīmes.
1. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūlēju restītes nav iespējams aizstāt

nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar nepieciešamajām ceja zīmēm.
2. Šķembu un grunts segumiem nomalēs izvirzītas tādas pašas prasības, kādas noteiktas

grants segumam nomalēs.
3. Šī pielikuma 10., 12. lin 13.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī

esošiem segumiem.
4. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceja zīmju uzstādīšanai skaita

no trūkumu atklāšanas brīža.

Salienas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.: I.Sarmulis



4.pielikums
Salienas pagasta pārvaldes

vadītāja p.i. 2022.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.23

Prasības Salienas pagasta pārvalde (Salienas pagasts un Vecsalienas pagasts)
autoceļu tiltu, ceļu pārvadu, tuneļu un caurteku uzturēšanai

-.,..--------- ---
Nr.
p.k.

Prasības c D

rnalām, un tajās nav pieļaujamas plaisas. Atklātie
trūkumi jānovērš ārpus ziemas sezonas

'Tiltu un ceju pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt 'I~-ŗ- iā
tīrām I J I J

-5-.---+-! T-iltu-u-nceju pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt I _ ~i~nn-a-k-t-s-Ia-i-k-ā-"I

,-- ~n-o-r-e-gU-I-ē-tām.Atklātie trūkumi jāno_~ērš. i1.diennakt~ la~āI__ __

Tiltu, ceja pārvadu brauktuvēs, drošībasjoslās un ietvēs 7 di kš 1 j
nav pieļaujarnas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Bedres lle~kn~su 7 diennakšu laikā

kl v •• ild at apēc to at āsanas jāaizpi a

1. Tiltu, brauktuvju, ūdens novades caurulēm, teknēm,
Netiek normēts Netiek normēts

2.

drošības joslām un ietvēm ir jābūt tīrām.

,Nenostiprinātas betona vai ci~~materiāla daļas, ka~ -T---- -- ŗ
apdraud satiksmes drošību, nekavējoties jānovāc no tilta I jā
vai autoce!a pārvada

Tiltu mastikas deformācijas šuvēm jābūt aizpildītām Iīdz

/I.mēneša laikā l.mēneša laikā

jā

3.

4.

6.

7.

8.

Tiltu, ceju pārvadu brauktuvēs, drošības joslās un ietvēs
pav pieļaujamas plaisas, kuru atvērums lielāks par 5 mm. jā jā
Plaisas vasaras sezonā jāaizlej vai jāaizpilda,

Tiltu k~ka klājā .; pie!auja~i salauzti vai s~puvuši--11 -- 7 die~~akšu II '-d'--kv-I 'k- l
l . A kl' kurni . v . 7 tenna su ai ae ementi. t ātie trū mi jānovērš, laikā

Tiltu~n ceju pārvad-u margām jābūt nostiprinātām. 1--.---1- _._- --_"._-
2 nedēļu laikā 2 nedēļu laikāAtklātie trūkumi jānovērš. ŗ-jā -1

9.

10. ITiltu un ceju pārvadu margām jābūt krāsotām vai
pārklātām ar aizsargājošu segumu. Atklātie trūkumi
vasaras sezonā jānovērš

jā

11. Tiltu un ceja pārvadu konstrukcijās nav pieļaujami lokāli
betona izdrupumi, kuros atsedzas stiegrojums. Atklātie jā jā
trūkumi jānovērš.

__ f-__ -,-- -r---'-1 mēneša laikā I Nav prasību12. Tiltu un ceju pārvadu zemtilta zonā nav pieļaujarns



apaugums, kas parsniedz 50 cm, sanesumi vai gadījurna '1

priekšmeti. Atklātie trūkumi jānovērš
-----;--

Tiltu, ceļu pārvadu konusos nav pieļaujami izskalojumi, I
kas dziļāki par 50 cm, vai bojāti nostiprinājumi. Atklātie 2 mēnešu laikā
trūkumi jānovērš,

l3.

50%
14. No caurtekas šķērsgriezuma laukuma nedrīkst būt

aizsegti vairāk par

15. Ja sanesumu daudzums ir lielāks par šī pielikuma 14.
punktā minēto daudzumu, caurteka vasaras sezonājātīra

16. Virs caurtekām un tuneļiern nav pieļaujami tukšumi.
Atklātie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš

---ir--------
17. Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu

nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē
ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti.
Atklātie trūkumi jānovērš.

18. Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem
autoceļa zemes nodalījumajoslas platumā. Aizsērējušie
un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jātīra
-- --------

2 mēnešu laikā

I

50%

I jā

jā
I-

jā

---

Ijā

jā

jā

jā

1
jā

Piezīmes.
1. Tiltu, ceju pārvadu un tuneļu brauktuves ziemā uztur saskaņā ar šī rīkojuma

2.pielikumu.
'2. Šī pielikuma 6.,7.,10. un 11.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī

esošiem tiltiem un ceju pārvadiem.
3. Attiecībā uz caurtekā, kuras iztecē ārpus ceja joslas nav nodrošināta ūdens noplūde,

pieļaujamas atkāpes no šī pielikuma 14.punktā minētajām prasībām.
4. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceja zīmju uzstādīšanai skaita

no trūkumu atklāšanas brīža.

Salienas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.: I.Sarmulis



5.pielikums
Salienas pagasta pārvaldes

vadītāja p.i.: 2022.gada 14.oktobra
rīkojumam Nr.23

Prasības Salienas pagasta pārvalde (Salien as pagasts un Vecsalienas pagasts)
autoceļu segumu uzturēšanai

I
Nr.

Prasības
p.k.

1. Satiksmei bīstamie gadījuma priekšmeti no autoceļa
asfalta seguma jānovāc nekavējoties pēc to atklāšanas

2. pub!i vai netīrumi no autoce!a aSf:_a_lt_a_j_ān_o_v_ā_c ,!r- -+ _

3. Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 25mm, I
atklātie trūkumi jānovērš

Izveidojoties šādām bedrēm, tas pavasarī jāaizpilda

Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda Iīdz 30.septembrim

4. Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda
---,----

C D

jā jā

Netiek normēts Netiek normēts

Jā Jā I

Līdz l.jūlijam Līdz l.jūlijam

Ijā jā

1 nedēļas laikā 2 nedēļu laikā

jā jā
5. Autoceļa posmi ar avārijas stāvoklī esošiem segumiem

jāapzīmē ar l l ž.ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām
pepieciešamajām ceja zīmēm I

Asfalta segumos posmi, kuros ir šķēršviļņi, kas augstāki I
rar 30 mm, vai risas, kas dziļākas par 25 mm, jāapzīmē
ar II2.cela zīmi "Nelīdzens celš" un citām I
nepieciešamām ceja zīmēm vai trūkumi jānovērš

-----r-----------------------------~----------_r---------------.
IjAsfalta segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa

izmaiņām (iesēdumiem un pacēlumiem) jāapzīmē ar
112.ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām
;nepieciešamajām ceja zīmēm vai trūkumi jānovērš

Asfalta seguma saķeres koeficientam(izņemot ziemas
sezonu un ārkārtējos laika apstākļus) jābūt ne mazākam
,Par 0.3. Ja saķeres koeficients ir mazāks, šāds autoceļa
posms jāapzīmē ar 115.cela zīmi "Slidens ceļš" un citām
nepieciešamajām ceja zīmēm vai jāveic pasākumi
seguma raupjuma atjaunošanai
I

--9-. Plaisas asfalta segumā, kuru at:ērum~ ir lieĪ~ks par 10-1-- īb-..---- r --.------.
'-' ild Prasi u nav Prasību navmm, jaaJzpl a

~ Asf~lt~ svegU~~S-k-ū-k-u-m-_o-j-~S-Vāsvi~~asjāapzīmē ar ŗ- Ji -ŗ--- -J;-- .---
nepreciesamajam ceja zimern lI{l jānosedz ar transporta
slodzi sadalošu materiālu

------ ------.------ - --- -

6.

7.

1 nedēļas laikā ž.nedē]u laikā

I nedēļas laikā Prasību nav

8. I

l.nedēļas laikā Prasību nav



rec autoceļu klatnes nožušanas segums jasakārto I 10 diennakšu laika Netiek normēts

Il. 'Vasaras sezonā jānomaina salauztie un sadrupušie betona
apmaļu akmeņi

jā Nav prasību

Netiek normēts

Netiek normēts ~II
Grants seguma virsmai jābūt Iīdzenai, tā nedrīkst radīt
'autobraucējam diskomforta sajūtu

Ja laika posmā no pavasara atkušņa Iīdz sala iestāšanās 1 mēneša laikā 1.5 mēnešu laikā ,1

brīdim grants segumā 30% no apskatāmā laukuma
veidojas šķēršviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60
mm, grants segumi jānoplanē l

'---1-4-. --'-Grants s-;gumā nav pie!auja~i iesēdumiunbedres~;s-T-- - - - - _.~ --- _.
ž.nedēļu laikā 1 mēneša laikā .

dziļākas par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš.
I

12. ~aisnos autoceļa posmos un liela rādiusa līknēs grants
seguma šķērskritumam jābūt 3-5%, virāžās tas var būt
Iīdz 6%. Saguma malās nedrīkst būt valnis. Uz seguma
I~edr~st atrasties va!ēja_v~lēn~ vai ~~lēji a~eņi, kas
lielāki par 70 mm. Atklātie trūkumi janovers

Grants segumus profilē pavasarī, apžūstot zemes klātnei
pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā Iīdz

Grants segumus profilē rudenī pirms sala iestāšanās

2 nedēļu laikā

Līdz 10.maijam

Jā

13.

Netiek normēts

Piezīmes.
1. Šī pielikuma 3. un 9.punktā minētas prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem asfalta

segurmem.
2. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks

par 0.1 m2 un kuras ir dziļākas par 50 mm.
3. Autoceļa posms, kurā ir satiksmei bīstamās bedres, triju stundu laikā pēc to konstatēšanas

jāapzīmē ar l Lceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceja zīmēm.
4. Šī pielikuma ll.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem autoceļu

segurmem.
5. Šķembu un grunts segumiem izvirzītas tādas pašas prasības, kādas noteiktas grants

segumam.
6. Šī pielikuma 13. un 14. punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem

grants segumiem.
7. Šajā pielikumā noteikto termiņu trūkumu novēršanai vai ceja zīmju uzstādīšanai skaita no

trūkumu atklāšanas brīža.

Salienas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.: I.Sarmulis
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