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1 Ievads 
Novērtējums veikts pēc SIA “Grupa93” pasūtījuma, izmantojot pieejamo informāciju par 

perspektīvajām kravas transporta plūsmām, vietējo uzņēmumu sniegto informāciju par apkārtējo ceļu 
tīklu noslogojumu, izsniegto topogrāfisko materiālu, kā arī apsekojot objektu dabā.  

1.1 Novērtējuma mērķis 
Sniegt novērtējumu par esošās ceļa segas konstrukcijas, trases ģeometrijas un satiksmes 

organizācijas piemērotību perspektīvajai satiksmes intensitātei. 

1.2 Apsekojamais objekts 
Objekts ir lauku ceļš ar nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segumu. Objekts atrodas Iecavas 

novadā, aptuveni 3.7 km attālumā no Iecavas pilsētas robežas, braucot virzienā uz Bausku. Apsekojamā 
ceļa posma garums ir 5.5 km. Ceļš pieslēdzas valsts galvenajam autoceļam A7 (Rīga-Grenctāle), kā arī tam 
ir vairāki pieslēgumi un krustojumi ar mazākas nozīmes ceļiem. Objekta tiešā tuvumā atrodas vairākas 
dzīvojamās mājas, karjers “Jaunbemberi” un SIA “Iecavnieks & Co” ražotne. Norādītā ceļa posma galā, 
Audrupu pusē, arī plānota jaunu karjeru izstrāde.  

1. attēls “Objekta novietojuma shēma” 

2 Satiksmes intensitātes dati 
2020. gada 12. novembrī tika veikta vizuālās satiksmes plūsmas skaitīšana rīta un vakara 

maksimumstundās. Apkopojums par fiksēto satiksmes intensitāti, kā arī  apkopojums par SIA “Iecavnieks 
& Co” un SIA “DSG Karjeri” izsniegtajiem datiem ir pievienots atsevišķā sadaļā. 

3 Ceļa segas nestspējas rādītāju izvērtējums 
Ceļa segas nestspējas mērījumus veica SIA “Ceļu eksperts”. Ceļa posmā tika veikti divi mērījumi 

2016. gadā un četri mērījumi 2020. gadā. Mērījumi veikti izmantojot statiskās plāksnes slogošanas testa 
metodi.  

2. attēls “14.06.2016. veikto nestspējas mērījumu vietas” 
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Tā kā pēc objekta apsekošanas 2020. gada septembrī nav konstatēti uzskatāmi ceļa seguma 
bojājumi, mērījumi posmā no autoceļa A7 līdz ceļa otrajam kilometram netiek paredzēti. Atkārtots 
nestspējas mērījums veikts 2.4 km attālumā no A7 autoceļa, lai sniegtu priekšstatu par iespējamām 
izmaiņām ceļa segas konstrukcijas nestspējā. 

 
 

3. attēls “14.06.2016. pirmajam punktam veiktā nestspējas mērījuma pārskata kopija” 
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4. attēls “14.06.2016. otrajam punktam veiktā nestspējas mērījuma pārskata kopija” 
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5. attēls “25.09.2020. veikto nestspējas mērījumu pārskata kopija” 
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6. attēls “25.09.2020. veikto nestspējas mērījumu vietas” 

4 Trases ģeometrisko parametru un horizontālā plānojuma izvērtējums 
Brauktuves platums apsekotajā posmā ir ar nenoteiktu normālprofilu. 

• Posmā no pieslēguma autoceļam A7 līdz vietējam autoceļam V1040 brauktuves platums 
ir robežās no 5-7 m. 

• Valsts vietējā autoceļa V1040 starposmā arī ir fiksēts brauktuves platums robežās no 5-7 
m. 

• Posmā no autoceļa V1040 līdz iepriekš norādītā posma beigām, brauktuves platums ir 
robežās no 4-5 m.  
* Vietām novērojami lokāli brauktuves sašaurinājumi. 

 Plāna līknes rādiusi un brauktuvju krustošanās vietās esošie noapaļojuma rādiusi nerada 
apgrūtinājumu esošajai satiksmes intensitātei, tās sastāvam un noteiktajiem atļautā braukšanas ātruma 
ierobežojumiem.  

Pēc kadastrs.lv un pieejamās topogrāfijas datiem secināts, ka izbūvētais brauktuves segums 
dažviet šķērso apkārt esošo teritoriju īpašumrobežas. 

Konstruējot uzbraukšanas redzamības brīvlaukus autoceļa A7 pieslēgumam, atbilstoši LVS 190-3 
“Vienlīmeņa ceļu mezgli”, secināts, ka pie V85 ātruma (100 km/h) pārbaude izpildās. Attiecīgi abos 
virzienos ir nodrošināta redzamība - vismaz 300 metru garā posmā. Redzamības brīvlauku pārbaude veikta 
arī abās autoceļa V1040 pieslēgumu vietās. 

Pielikumu sadaļā pievienots redzamības brīvlauku grafiskais materiāls. 

5 Lietus ūdens novades  izvērtējums 
Objektā ūdens novade risināta pēc atvērtā lietus ūdens novades principa. Šajā ceļa posmā nav 

izbūvēti sāngrāvji. No ceļa seguma novadītais ūdens apjoms tiek infiltrēts malās esošajā zaļajā zonā. 
Vietām laika gaitā autoceļa nomalēs ir izveidojies apaugums, kas kavē ūdens atvadi. Ūdens novadei no 
ceļam blakus esošajiem labības laukiem ir izbūvēti drenāžas tīkli. Ir izbūvēti meliorācijai paredzēti 
novadgrāvji. Vietās, kur šie novadgrāvji šķērso ceļa posmu, ir izbūvētas dzelzsbetona caurtekas. Fiksēts, 
ka nepieciešama grāvju attīrīšana, lai nodrošinātu esošo caurteku pilnvērtīgu darbību. 

Apsekotā posma beigu daļā ap brauktuvi esošie labības lauki un zaļā zona ir ūdens piesātināta, 
vietām saglabājies virsūdens. 

6 Satiksmes organizācijas risinājumu izvērtējums 
Pieslēgums valsts galvenajam autoceļam A7 tiek organizēts ar satiksmes saliņu palīdzību. Uz A7 

autoceļa paredzēta gan labā, gan kreisā pagrieziena papildjoslas, uzlabojot galvenā autoceļa 
caurlaidspēju. 

Ceļa posmā ir dažādi maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumi. Pagriezienos ar mazu 
noapaļojuma rādiusu uzstādīts 30 km/h ierobežojums. Citviet atļautais braukšanas ātrums ir robežās no 
50 - 90 km/h. Vietām, izmantojot ceļa zīmes, uzstādīti apstāšanās aizliegumi. Priekšrocība galvenajos 
krustojumos norādīta ar ceļa zīmi Nr. 206 “Dodiet ceļu”. 
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7 Fotofiksācijas 
 

 
7. attēls “Skats no autoceļa A7 uz apsekojamo objektu.” 

 
8. attēls “Skats uz autoceļu A7 pieslēguma zonā.” 

 
9. attēls “Segumu maiņas zona.” 

 
10. attēls “Gaisvadu līnijas šķērsojums un pieslēgumi 

0.5 km no autoceļa A7.” 

 
11. attēls “Brauktuve tiešā dzīvojamo ēku tuvumā. Krūmi 

apgrūtina redzamību.” 

 
12. attēls “Karjera pieslēgums apsekotajam ceļu 

posmam.” 
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13. attēls “Aizaudzis meliorācijas grāvis.” 
 

14. attēls “Pašvaldības un valsts autoceļa V1040 
krustojums ” 

 
15. attēls “Valsts autoceļa V1040 krustojums ar otro 

pašvaldības autoceļu.” 

 
16. attēls “Apsekotais ceļa posms 4.3 km no autoceļa 

A7” 

 
17. attēls “Apsekotā ceļu posma beigu daļa” 

 
18. attēls “Ūdens piesātināta augsne un virsūdens 

brauktuves malā” 
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8 Novērtējums par detālplānojuma risinājumu ietekmi uz esošo ceļu tīklu 

8.1 Esošās ceļa segas nestspējas rādītāji 
Vadoties pēc nestspējas mērījumu rezultātiem, dažos ceļa posmos būtu jāveic segas konstrukcijas 

pastiprināšanas darbi. Atbilstoši sniegtajiem datiem par perspektīvo ceļu tīkla noslodzi, pastāv iespēja, ka 
kravas automašīnu vidējā diennakts intensitāte pārsniegs 100 automašīnas.  

Pie šādas kravas transporta intensitātes, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2019” 5.2-34 tabulā 
norādītajām nesaistītu minerālmateriālu seguma kvalitātes prasībām, minimālā nodrošinātā nestspēja 
nedrīkst būt mazāka par 180 MPa. 

19. attēls “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības – “Ceļu 
specifikācijas 2019” 5.2-34 tabula” 

Balstoties uz veikto nespējas mērījumu rezultātiem, segas konstrukcijas pastiprināšana jāveic uz 
valsts vietējā autoceļa V1040 un pašvaldības autoceļa, perspektīvo karjeru zonā. 

 
8.2 Trases ģeometrija un horizontālais plānojums 

• Palielinoties satiksmes intensitātei ceļu tīklā, ir nepieciešams vienots normālprofils visa ceļu 
posma garumā, kas nodrošinātu ērtu ekspluatāciju. Tālākas detālplānojuma izstrādes gaitā var tikt 
pieprasīta ceļa paplašināšana atbilstoši aktuālajam LVS 190-2 “Normālprofili” standartam.  

Atbilstoši LVS 190-2 “Normālprofili” 9.1.2. apakšpunktam, ja vienas ceļa kategorijas 
ietvaros var būt lietojami vairāki vienbrauktuves normālprofili, kā vērtēšanas kritērijs jāpieņem 
smago automobiļu intensitāte. Ja tā pārsniedz 300 SmA/24 h, ir jādod priekšroka NP 10.5 attiecībā 
pret NP 9.5, bet, ja pārsniedz 60 SmA/24 h, NP 7.5 vietā jālieto NP 9.5. 

Atbilstoši satiksmes intensitātes datiem, visā autoceļu posmā tiek rekomendēts 
normālprofils NP 7.5, lai nodrošinātu optimālu divvirzienu kravas transporta satiksmi. Vietām, 
kā problēmas risinājums, var tik paredzēta papildus izmainīšanās laukumu izbūve. 

20. attēls “ Normālprofila NP 7.5 vizualizācija” 
• Ja tiek izvirzīta prasība par brauktuves paplašināšanu, saskaņošanas procesu var apgrūtināt esošo 

brauktuvju novietojums blakus privāto zemes gabalu robežās. 
• Trases posmā, gar plānotā karjera teritoriju, paralēli ceļam atrodas gaisvadu elektrolīnija 3x20kV. 

Tas jāņem vērā gan ceļa paplašināšanas gadījumā, gan pieslēgumu izveidē karjera darba zonās. 
• Ceļa nodalījuma joslā vai tiešā ceļa tuvumā esošie koki un krūmi, kas samazina redzamību vai 

traucē smago transportlīdzekļu kustībai, ir jālikvidē. (Piemēram, redzamības brīvlauku pārbaude 
– 15. attēls). Ja nepieciešamās redzamības prasības nav iespējams nodrošināt, jāizskata iespējas 
samazināt maksimālo atļauto braukšanas ātrumu attiecīgajā autoceļa posmā. 
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8.3 Lietus ūdens novade 
• Apsekotā autoceļu posma beigu daļa atrodas teritorijas zemākajā punktā, apkārtne ir ūdens 

piesātināta. Rekomendējams šo posmu veidot uzbērumā. 
• Vietām nepieciešams izbūvēt jaunas ievalkas vai sāngrāvjus. 
• Jāparedz esošo caurteku un meliorācijas grāvju tīrīšana. 
• Jāveic apauguma noņemšana no brauktuves nomalēm, lai uzlabotu lietus ūdens novadi no 

seguma. 

8.4 Satiksmes organizācijas risinājumi 
Pēc apsekošanas nav konstatēti būtiski trūkumi esošās satiksmes organizācijas risinājumos. 
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9 Pielikumi 

21. attēls “Redzamības brīvlauku pārbaudes shēma galvenā autoceļa A7 un pašvaldības autoceļa 
krustojumam” 

 

22. attēls “Redzamības brīvlauku pārbaudes shēma pirmajam vietējā autoceļa V1040 un pašvaldības 
autoceļa krustojumam” 

 

23. attēls “Redzamības brīvlauku pārbaudes shēma otrajam vietējā autoceļa V1040 un pašvaldības autoceļa 
krustojumam” 
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