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Priekšvārds 

 
      Latvijā pēdējos piecpadsmit gados strauji palielinājies transportlīdzekļu skaits un 

pieaugusi satiksmes intensitāte. Deviľdesmitajos gados nepietiekamās finansēšanas (t.s. 

„remontdeficīta‖) dēļ ceļu tīkla tehniskais stāvoklis ir tiktāl pasliktinājies, ka neatbilst 

autotransporta prasībām. Daudzi autoceļi, arī melnā seguma, ir nonākuši sabrukuma 

stāvoklī. Neapmierinošais autoceļu stāvoklis pazemina transportlīdzekļu ekspluatācijas 

rādītājus un satiksmes kvalitāti – braucienā pavadīto laiku, transporta izmaksas, 

satiksmes drošības līmeni, kā arī pasliktina apkārtējās vides stāvokli. 

      Sakarā ar to, ka jaunu autoceļu būvniecība un esošo rekonstrukcija prasa lielus 

finansiālus ieguldījumus, šodien svarīgu nozīmi iegūst tieši ceļu uzturēšanas un 

saglabāšanas darbi, kas sastāda aptuveni 40-60% no valsts ceļu budţeta. 

      Ar terminu „ekspluatācija‖ autoceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas dienesta 

darbiniekiem jāsaprot racionālu satiksmes organizāciju autoceļu tīklā, nolūkā palielināt 

to caurlaidspēju, autoceļu aprīkojums un labiekārtošana, autoceļa uzturēšanas, it sevišķi 

ziemas dienesta darbi. 

      Līdz šim latviešu valodā pieejamie literatūras avoti par autoceļu ekspluatācijas 

jautājumiem ir no sešdesmitajiem un septiľdesmitajiem gadiem. Šīs grāmatas 

sastādīšana ir pirmais mēģinājums ar mūsdienu pieeju dot ieguldījumu ceļu nozares 

speciālistu sagatavošanā. 

      Metodiskais materiāls „Autoceļu ekspluatācija‖ paredzēts RTU Būvniecības 

fakultātes studentiem apgūstot studiju programmas „Transportbūves‖ mācību 

priekšmetu „Ceļu ekspluatācija‖. Dotais materiāls aptver tikai daļu no lekciju kursā 

apskatāmā materiāla. Nākošajā izdevumā tiks apskatīta autoceļu ikdienas un periodiskās 

uzturēšanas darbu tehnoloģijas un citi jautājumi. 

      Autors izsaka pateicību Ceļu un tiltu katedras mācību spēkiem un VAS Latvijas 

Valsts Ceļi uzturēšanas pārvaldes daļas vadītājam inţenierim V.Nartišam par palīdzību 

mācību metodiskā līdzekļa sastādīšanā un metodiskā līdzekļa recenzentam – 

inţenierzinātľu doktoram J.Vārnam par izteiktajām piezīmēm un ierosinājumiem, kas 

devuši būtisku ieguldījumu grāmatas radīšanā. 
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Ievads 

 
      Pēdējo gadu laikā problēmas, kas saistītas ar neapmierinošo autoceļu stāvokli valstī, 

ir kļuvušas par visas sabiedrības problēmām. Par tām izsakās un tās satrauc ikvienu 

sabiedrības locekli. Sliktais autoceļu stāvoklis ir par iemeslu daţu valsts reģionu tautas 

saimniecības attīstības lēnajam tempam. 

      Priekšmeta „Autoceļu ekspluatācija‖ mācību kursa mērķis ir apgūt zināšanas un 

prasmi radīt autotransporta prasībām atbilstošu autoceļu tīkla ekspluatācijas sistēmu, 

kas pamatota uz zinātniski – tehniskām atziľām. 

      Pirmajā nodaļā aplūkota autoceļu nozīme tautas saimniecībā, kā arī autoceļu tīkla 

iedalījums, autotransporta attīstība un satiksmes drošība. 

      Otrajā nodaļā sniegts īss ieskats likumdošanas aktos par autoceļu, to reģistrāciju, 

lietošanu un aizsardzību. 

      Trešajā nodaļā aplūkotas transportu plūsmu veidošanās teorija, ceļu caurlaidspējas, 

satiksmes intensitātes izmaiľas likumsakarības un tās prognozēšana. Apskatītas 

satiksmes uzskaites un kravu noslogojuma noteikšanas metodes. 

      Ceturtā nodaļa veltīta zemes klātnes ūdens-siltuma reţīma problēmām, kuras ir 

aktuālas lielai daļai 2.šķiras valsts ceļiem, pašvaldību un pilsētu ceļiem un ielām. 

      Piektajā nodaļā aplūkotas melno un grants segu deformācijas un bojājumi, seguma 

nodiluma, līdzenuma un saķeres īpašību noteikšana. 

      Sestajā nodaļā īsumā raksturoti autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi. 

      Septītā nodaļā kā atsevišķs un svarīgs darbu veids izdalīti autoceļu ziemas 

uzturēšanas darbu procesi, kā arī cīľas metodes ar ceļu slidenumu. 

      Astotā nodaļa veltīta autoceļu aprīkojuma elementiem, kā ceļa zīmēm un brauktuves 

apzīmējumiem, drošības aizturietaisēm, ātrumu ierobeţojošiem vaļľiem, autobusu 

pieturām, atpūtas un stāvlaukumiem. Materiāls sniegts konspektiskā veidā, jo šos 

labiekārtošanas elementus apskata citā mācību priekšmetā. 

        Grāmatas noslēgumā dots darbā izmantotās un kursa „Autoceļu ekspluatācija‖ 

apgūšanai ieteicamās literatūras un informācijas avotu saraksts. 
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1. Autoceļu nozīme tautas saimniecībā 

1.1. Vispārīgs apskats 

    Autoceļu tīkls ir kopējās raţošanas sistēmas neatľemama sastāvdaļa un atspoguļo 

visas saimnieciskās norises valstī. Taču pārejas posma vispārējā krīze tautas 

saimniecībā negatīvi ietekmējusi arī autoceļu un citu ar autoceļiem saistītu objektu 

attīstību. Nepietiekams nozares finansējums, materiālu cenu pieaugums krasi 

ierobeţojis ceļu uzturēšanas un rekonstrukcijas darbus. Strauji krītas nozares 

pamatfondu vērtība, palielinās laika zudumi pārvadājumos ar autotransportu, 

paaugstinās transporta ekspluatācijas izdevumi. Tas savukārt izraisa zaudējumus 

tautsaimniecībā kopumā, rada arī sociālās problēmas. 

      Ceļu tīkls daţādā veidā ietekmē valsts iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās dzīves 

jomas. Rūpniecība ir atkarīga no transporta izejmateriālu piegādē, produkcijas 

pārvadāšanā uz stacijām, ostām un lidostām un preču sadalē vairum un 

mazumtirdzniecībā iekšējā tirgū. Ar transportu saistītiem apsvērumiem ir svarīga loma 

un ietekme raţotľu izvietojumā, preču izplatīšanā, eksportētāju pārliecināšanā par 

piegādes ātrumu, drošību, ērtumu un, īpaši, uz konkurent spējīgu tirgu, un produkcijas 

izmaksām. 

      Latvijas lauksaimniecība, meţsaimniecība un pārtikas raţošana ir valsts politikas 

centrālais elements, lai palielinātu nodarbinātību un, līdz ar to, iedzīvotāju labklājību. 

Šajā sakarā ir būtiski blakus valsts ceļu tīkla attīstībai uzlabot arī lauku ceļu tīklu un 

meţu ceļus. 

      Liela nozīme transportam ir būvniecībā būvmateriālu, konstrukciju u.tml. savlaicīgā 

piegādē. 

      Tūrisms ir svarīgs ekonomiskās darbības veids, kas var dot ievērojamu ieguldījumu 

iekšzemes kopproduktā. Tūrisma industrijā parasti ir arī nodarbināti diezgan daudzi 

cilvēki. Tūrisms veicina arī sabalansētu vides attīstību, uzlabo vietējo iedzīvotāju dzīves 

kvalitāti. Un, lai attīstītos tūrisms, nepieciešami piemēroti transporta pakalpojumi un 

augsts līmenis. 

      Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju, kas dzīvo laukos, ir samērā zemi ienākumi. 

Neskatoties uz smagajām problēmām lauksaimniecībā, ir jāattīsta alternatīvie darbības 

veidi: netradicionālā lauksaimniecība (piem., dzērveľu audzēšana), tūrisms, tautas 

māksla u.c. Transportam šeit ir liela nozīme – jānodrošina pieeja lielākiem centriem. 

      Atsevišķu reģionu ekonomiskā un sociālā attīstība ir atkarīga no sabalansēta 

ekonomiskās aktivitātes sadalījuma visā valstī, lai novērstu lielas ienākumu atšķirības. 
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Transporta infrastruktūras kvalitātei ir svarīga ietekme uz lēmumiem, kas saistīti ar 

tautsaimniecības nozaru attīstību. [1 ] 

      Tautas saimniecības attīstības izvirzītie mērķi paredz, ka līdz 2010.gadam ir 

jāatjauno daţādo transporta veidu tirgus daļu līdzsvars. Uzsvērta vairākveidu 

pārvadājumu nozīme, t.i. daţādu transporta veidu sadarbība, it īpaši veicot liela attāluma 

preču pārvadājumus Eiropā. Tomēr jāľem vērā, ka preču pārkraušanas radītie laika 

zudumi un papildu izmaksas ietekmē konkurent spēju un, ka izdevīgākā stāvoklī ir 

autopārvadātāji, jo sazarotais autoceļu tīkls nodrošina iespēju nogādāt preces praktiski 

līdz jebkuram galamērķim. 

      Arī Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007-2013 paredz, ka transporta sistēmas 

efektivitāte un sniegto pakalpojumu kvalitāte paaugstināsies, savstarpēji integrējot 

daţādus transporta veidus un to piedāvāto pakalpojumu iespējas [2 ]. Tomēr statistikas 

dati liecina, ka joprojām dominējošais pasaţieru pārvadājumos ir autotransports. 

 

 Autoceļu lietotāju izdevumi atkarībā no autoceļu stāvokļa 

      Braucot pa autoceļiem ar zemas kvalitātes segumiem, ceļa lietotājiem rodas 

zaudējumi, salīdzinot ar braukšanu pa autoceļiem ar labas un teicamas kvalitātes 

segumiem. Galvenās zaudējumu sastāvdaļas ir automobiļu ekspluatācijas izdevumu 

palielināšanās ( amortizācija, degviela, apkope un remonti) un braucēju laika 

zaudējumi ( jo sliktāks ceļa segums, jo zemāks braukšanas ātrums). 

Dati par automobiļu ekspluatācijas izmaksām, braucot pa daţādas kvalitātes 

autoceļiem un braucēju laika izmaksām ir apkopoti darbā „Metodiskie norādījumi 

autoceļu projektu izdevumu / ieguvumu ekonomiskai novērtēšanai‖ [3] . Dati par 

satiksmes intensitāti un autoceļu vizuālo novērtējumu tiek iegūti no ceļu pārvaldītāju 

informācijas. 

 

Automobiļu autokilometru izmaksas dažādiem braukšanas  

apstākļiem pa valsts autoceļiem 

      Pēc autoceļu seguma stāvoklim atbilstošām automobiļu ekspluatācijas izmaksām un 

satiksmes intensitātes tiek noteikts cik lielas ir kopējās automobiļu ekspluatācijas 

izmaksas visā valsts autoceļu tīklā esošajā reālā stāvoklī un optimālā situācijā, ja visi 

autoceļi būtu vizuāli novērtējami ar to stāvokli teicami un labi. Iegūtās izmaksas tiek 

salīdzinātas un šo izmaksu starpība tiek noteikta kā ceļa lietotāju zaudējumi no 

automobiļu ekspluatācijas. Pēc veiktajiem aprēķiniem automobiļu autokilometra 
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izmaksas pie daţādiem melnajiem un grants seguma stāvokļiem ir uzrādītas tabulās. 

Ceļa lietotāju zaudējumi gadā no automobiļu izmaksām, braucot pa valsts autoceļiem ir 

uzrādīti tabulās. 

 

AUTOMOBIĻU AUTOKILOMETRU IZMAKSAS BRAUCOT PA DAŢĀDAS KVALITĀTES 

AUTOCEĻIEM AR MELNO SEGUMU. 

1.1.tabula 

Autoceļa seguma stāvoklis Teicams  Labs Apmierinošs Slikts Ļoti slikts 

Autokilometra izmaksas Ls/km      

Vieglais auto 0,122 0,122 0,137 0,154 0,218 

Kravas auto 0,386 0,386 0,421 0,461 0,661 

 

 

AUTOMOBIĻU AUTOKILOMETRU IZMAKSAS BRAUCOT PA DAŢĀDAS KVALITĀTES 

AUTOCEĻIEM AR GRANTS SEGUMU. 

1.2.tabula 

Autoceļa seguma stāvoklis Teicams  Labs Apmierinošs Slikts Ļoti slikts 

Autokilometra izmaksas Ls/km      

Vieglais auto 0,151 0,151 0,174 0,218 0,218 

Kravas auto 0,453 0,453 0,508 0,661 0,661 

 

Autobraucēju laika izmaksas dažādiem braukšanas  

apstākļiem pa valsts autoceļiem 

      Ceļa lietotāju zaudējumus no braukšanas laika nosaka aprēķinot, cik ilgs laiks 

autobraucējiem ir jāpavada ceļā. Atkarībā no autoceļa seguma stāvokļa izmainās arī 

auto iespējamais braukšanas ātrums, jo sliktāks ceļa segums, jo mazāks iespējamais 

braukšanas ātrums. Pēc satiksmes intensitātes un vizuāli novērtētā pašreizējā seguma 

stāvokļa tiek noteikts, cik ilgs laiks tiek pavadīts ceļā kopā visā valsts autoceļu tīklā. 

Tas tiek salīdzināts ar tādam pašam satiksmes apjomam ceļā pavadīto laiku, ja autoceļi 

būtu teicamā un labā stāvoklī. Starpība ir tas laika zudums, kas rodas autobraucējiem, 

braucot pa autoceļiem patreizējā reālā stāvoklī. Zinot autobraucēja laika stundas 

izmaksu, tiek noteikts, cik lielas ir kopējās izmaksas no laika zaudējumiem. 

      Vienā automobilī braucošo laika izmaksa – vieglā auto 1.93 Ls/h, kravas auto 2.68 

Ls/h.  
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AUTOCEĻU LIETORĀJU ZAUDĒJUMI BRAUCOT PA VALSTS AUTOCEĻIEM AR MELNO 

SEGUMU, milj.Ls 

1.3.tabula 

Valsts autoceļi No autokilometru 

izmaksām 

No braukšanas laika 

izmaksām 

Kopā pa autoceļu 

klasēm 

Galvenie 60 21 81 

1.šķiras 55 17 72 

2.šķiras 13 4 16 

Kopā 127 42 169 

 

 

AUTOCEĻU LIETORĀJU ZAUDĒJUMI BRAUCOT PA VALSTS AUTOCEĻIEM AR GRANTS 

SEGUMU, milj.Ls 

1.4.tabula 

Valsts autoceļi No autokilometru 

izmaksām 

No braukšanas laika 

izmaksām 

Kopā pa autoceļu 

klasēm 

1.šķiras 4 2 6 

2.šķiras 20 8 28 

Kopā 24 10 34 

 

 Latvijas Republikas ceļu tīkla raksturojums 

 Ceļu tīkls 

      Latvijā 2007.gada 1.janvārī uzskaitīti 69 675,500 km autoceļu un ielu. Ceļu tīkla 

vidējais blīvums ir 1,079 km uz 1 km
2
. Kopējais valsts autoceļu garums ir 20 167,280 

km. Valsts autoceļi tīkla vidējai blīvums ir 0,312 km uz 1 km
2
. 

1.5.tab. 

Latvijas ceļu iedalījums pēc seguma un garuma un vidējais noslogojums 

Ceļu klasifikācija 

Ceļu garums 2007. g. 1. janvārī, km 

Vidējā diennakts satiksmes 

intensitāte 2006. gadā 

ar melno 

segumu 

ar šķembu un 

grants segumu kopā kopā t. sk. kravas automobiļi 

Valsts autoceļi, t. sk.: 8138.563 12028.717 20167.280     

galvenie autoceļi (A) 1622.228 - 1622.228 4976 1010 

1. šķiras autoceļi (P) 3997.432 1322.469 5319.901 1181 156 

2. šķiras autoceļi (V) 2518.903 10706.248 13225.151     

Pašvaldību autoceļi 

un ielas, t. sk.: 

5437.874 33575.346 39013.220 

    

autoceļi 1019.199 30412.820 31432.019     

ielas 4418.675 3162.526 7581.201     

Meža ceļi 20.000 6975.000 6995.000     

Māju ceļi 500.000 3000.000 3500.000     

Kopā ceļi un ielas 14096.437 55579.063 69675.500     
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  Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziľā ir 922 tilti, no kuriem 866 ir 

dzelzsbetona, 15 - akmens, 33 - metāla un 8 - koka tilti. Tiltu kopgarums - 32 192,11 

metri. 

      Galvenie valsts autoceļi ir autoceļi, kas Latvijas Republikas ceļu tīklu savieno 

ar citu valstu ceļu tīklu un Latvijas Republikas galvaspilsētu - ar rajonu 

administratīvajiem centriem [4]. 

      1.šķiras valsts autoceļi ir autoceļi, kas rajonu administratīvos centrus savieno 

savā starpā un citus republikas nozīmes administratīvos, saimnieciskos un 

kultūras centrus - savā starpā un ar rajonu administratīvajiem centriem vai ar 

valsts autoceļiem[4]. 

      2.šķiras valsts autoceļi ir pārējie valsts autoceļi, kuri par tādiem noteikti 

saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāžu 

vienošanos[4]. 

      Latvijā ir skaidri izteikts autoceļu pamattīkls, kas aptver gandrīz visus valsts 

galvenos autoceļus un ir identificēts kā Trans-Eiropas transporta tīkls (TEN), un pārējo 

jeb TEN tīklā neiekļauto autoceļu tīkls, kas nodrošina sasaisti ar TEN tīklu. [1 ]  

 

 Valsts galvenie autoceļi 

     Attīstot pašreizējo valsts galveno ceļu tīklu un piemērojot to konkrēta maršruta 

izveidei atkarībā no atkarībā no sagaidāmo pārvadājumu rakstura, iespējams veidot 

autoceļu transporta koridorus. Rietumu-Austrumu koridoru attīstību nosaka Latvijas 

ostu saimnieciskā darbība, austrumu tirgus nozīme Latvijas saimniecībā. 

      Ziemeļu-Dienvidu koridoru izveide veicinās Baltijas valstu ceļu tīklu iekļaušanu 

Eiropas ceļu tīklā, tūrisma un apkalpojošās sfēras attīstību. Maršruta „VIA BALTICA‖ 

attīstība Latvijas un Igaunijas teritorijā ir nozīmīgs pasākums Baltijas transporta 

infrastruktūras izveidē. 

      Piedāvātie transporta koridori praktiski ir valsts galvenie autoceļi, kas savstarpēji 

saistīti, veido konkrētus maršrutus. Šie ir visintensīvāk noslogotie ceļu posmi, un to 

attīstība, galvenokārt apdzīvotu vietu šķērsojumu vietās, kur satiksmes intensitāte tuvu 

praktiskai caurlaides spējai, ir svarīgs ceļu tīklā veicams uzdevums neatkarīgi no 

maršrutu izveides [1 ]. Transporta koridoru veidošana iespējama tikai sadarbībā ar 

kaimiľvalstīm, tādēļ svarīgi sakārtot muitas kontroles procedūru, samazināt laika 

zaudējumus robeţas šķērsošanas punktos. 
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      Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā pārvadātājiem nodrošināja brīvu piekļuvi 

Eiropas Savienības tirgum, paaugstina pārvadājumu efektivitāti, jo saīsinājušās muitas 

un robeţšķērsošanas procedūras. Taču, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības, 

ievērojami ir palielinājušās izmaksas pārvadājumu komersantiem, pārvadājumam kā 

pakalpojumam un autovadītājiem (akcīzes nodoklis, transportlīdzekļu nodevas, 

tehniskās apskates, licencēšanas izdevumi, atļaujas). Pieaugušas arī virkne ar 

robeţšķērsošanas kontroli saistītās formalitātes uz ārējām robeţām un ostās (obligātās 

maksas par veterināro tranzīta kravu kontroli, atzīto veterināro robeţpunktu un 

pārkraušanas vietu izbūve; stingrāki ierobeţojumi kravu pārkraušanas un uzglabāšanas 

jomā) [1 ]. 

      Kohēzijas fonds ir izveidots, lai finansētu infrastruktūras attīstības pasākumus 

(projektus) un lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides aizsardzības un transporta jomā. 

       Kohēzijas fonda projektu sagaidāmie rezultāti – paaugstināta asfaltēto ceļu un tiltu 

nestspēja atbilstīgi ES normām un uzlabota satiksmes drošība apmēram 350 km Latvijas 

autoceļu (23% no kopējā TEN autoceļu garuma Latvijā). [ ]  

      Trans-Eiropas transporta (TEN) tīklā galvenās problēmas saistītas ar ceļu segas un 

tiltu nestspēju – ceļi būvēti 20.gadsimta sešdesmitajos līdz astoľdesmitajos gados pēc 

toreiz spēkā esošajiem normatīviem, kas noteica maksimālo autotransporta ass slodzi 

10t un maksimālo transportlīdzekļa pilnu masu 36t, bet šodienas tirgus nepieciešamība, 

kā arī Eiropas Savienības prasības nosaka attiecīgi 11,5 t un 44 t. Tā rezultātā atsevišķos 

posmos ir izveidojusies situācija, ka autoceļu kvalitāti ar vienkāršām remonta metodēm 

nav iespējams nodrošināt. 

      Nozīmīga problēma ir arī autoceļu neatbilstība satiksmes drošības prasībām. 

Ievērojamas transporta plūsmas šķērso apdzīvotu vietu centrus. Sevišķi aktuāli tas ir 

Ķekavā, Iecavā, Bauskā, kā arī maršrutā Rīga – Jēkabpils. 

      Valsts galveno autoceļu un pilsētu maģistrālo ielu caurlaides spēja vairumā 

gadījumu ir pietiekama, tomēr daudzās vietās tā tuvojas maksimāli iespējamajai. 

Lielākajās pilsētās vislielākās problēmas jau šodien sagādā vairāklīmeľu šķērsojumu 

trūkums un nerekonstruētie krustojumi vienā līmenī, kuros nav kanalēta satiksme un 

nav nodrošināta inteliģenta satiksmes regulēšanas sistēma, kas liek autobraucējiem 

arvien vairāk zaudēt laiku satiksmes sastrēgumos. Valstī ir ievērojams skaits vienlīmeľa 

dzelzceļa pārbrauktuvju ar augstu automašīnu un vilcienu satiksmes intensitāti, kas 

pazemina satiksmes drošību un paildzina autotransporta kustības laiku. 
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 Pirmās šķiras autoceļi 

      Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsts plānots valsts 1. šķiras autoceļu 

tīkla attīstībai, ar mērķi savienot svarīgākos ekonomiskās attīstības centrus ar TEN-T 

tīklu un, atbilstoši ES prasībām un standartiem, uzlabot autoceļu kvalitāti, satiksmes 

drošības apstākļus un samazināt satiksmes kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Tomēr ar to 

nepietiek, lai kardināli uzlabotu autoceļu kvalitāti – pēdējo piecu gadu laikā sliktā 

stāvoklī esošo autoceļu posmu īpatsvars valsts autoceļu tīklā vidēji pieaudzis par 10% 

un kopumā autoceļu kvalitatīvais stāvoklis turpina pasliktināties. 2004.gadā valstī 

sabrukuma stāvoklī bija 44% autoceļu ar melno segumu un 32% ar grants segumu. 

      Tās ir sekas nepietiekamajam finansējumam autoceļu uzturēšanai. Caurmērā 

Latvijas autoceļu uzturēšanas finansējuma rādītāji ir zemāki kā citās valstīs un viena km 

autoceļu uzturēšanas izmaksas sastāda 1 040 latus gadā, salīdzinoši Lietuvā šis rādītājs 

ir divas reizes lielāks, bet Somijā – trīs reizes. Patlaban 55% valsts autoceļu nav veikti 

paredzētajā laikā nepieciešamie seguma atjaunošanas darbi. Pie esošā nepietiekamā 

autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšanas līmeľa, pieaugot satiksmes intensitātei 

un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvaram, notiek pastāvīgs autoceļu tīkla sabrukuma 

process un pieaug neracionāli autoceļu lietotāju izdevumi, kā arī palielinās satiksmes 

negadījumu skaits. Pēdējos gados darbu veikšanai uz valsts autoceļiem faktiskais 

ikgadējais finansējums ir bijis 35-40 milj. latu robeţās. Apmēram puse no šīs summas 

tiek plānota ikdienas uzturēšanas darbiem (tas gan ir mazāk nekā puse no normatīvi 

vajadzīgā) un tikai puse būvniecības, rekonstrukcijas un periodiskās uzturēšanas 

darbiem [5 ] . 

 

 Otrās šķiras autoceļi 

      No satiksmes intensitātes un tranzīta kravu pārvadājumu viedokļa, valsts 2.šķiras 

autoceļiem nav tik liela nozīme, tomēr tie ir vitāli nepieciešami pagastu un novadu 

attīstībai. Valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošana veicinātu sakaru nodrošināšanu, 

palielinātu satiksmes intensitāti un tranzīta kravu pārvadājumu apjomu, kā arī uzlabotu 

pašvaldību pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. 

      2.šķiras autoceļu tīkla attīstība pagastos ir viens no priekšnoteikumiem lauku 

teritoriju sabalansētai attīstībai. Nepievēršot uzmanību lauku autoceļu sakārtošanai, 

pakāpeniski veidojas teritorijas ar apgrūtinātu satiksmi, pasliktinās sasniedzamība. 
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Faktiski lielākai daļai valsts 2.šķiras autoceļu segas ir pilnīgi nolietojušās vai 

sabrukušas, jo tām jau vismaz divus normatīvos periodus nav veikta nepieciešamā 

segumu atjaunošana. Autoceļi vairs nespēj uzľemt pieaugošās transporta līdzekļu 

slodzes, īpaši kokmateriālu vedējus. 

      Lauku pašvaldībās valsts budţeta mērķdotācija ir vienīgais pašvaldību ceļu 

finansēšanas avots. Savukārt, lai pilsētas varētu atjaunot un uzturēt pilsētu ielu tīklu, 

kurā satiksmes intensitāte ir ievērojami lielāka nekā lauku apvidū, pilsētu pašvaldības 

ielu uzturēšanai lieto arī pašvaldību pamatbudţeta līdzekļus. Analizējot statistikas datus 

par faktiskajiem pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai izlietotajiem līdzekļiem, jāsecina, 

ka tos vajadzētu aptuveni divas reizes vairāk. Tas ir viens no tādu reģionu veidošanās 

cēloľiem, kam raksturīga darba spējīgo iedzīvotāju aizplūšana. Tas kavē ne tikai 

reģionālo, bet arī Latvijas valsts ekonomisko attīstību. 

 

 Autotransporta attīstība 

      Statistikas dati liecina, ka automobiļu skaits Latvijā strauji palielinās. Latvija ir 

sasniegusi automobilizācijas līmeni - 362 automobiļi uz 1000 iedzīvotājiem. Tajā pašā 

laikā jāatzīst, ka Latvijas pasaţieru un kravas automobiļu parks ir gan fiziski, gan morāli 

novecojis, nenotiek ritošā sastāva, it īpaši sabiedriskā transporta, autobusu atjaunošana. 

      Sabiedriskā transporta sociālais pieprasījums, iedzīvotāju ienākumi neļauj 

paaugstināt braukšanas maksu tādā līmenī, lai nodrošinātu rentablu tā darbu. Tomēr nav 

pieļaujams šo uzľēmumu bankrots, jo sabiedriskais transports ne tikai jāsaglabā, bet arī 

jāattīsta, piešķirot tam prioritāru nozīmi. Latvijas iedzīvotāju vidū ir liels pensijas 

vecuma iedzīvotāju īpatsvars, invalīdu, skolēnu, maznodrošināto ģimeľu, kuru vienīgā 

pārvietošanās iespēja ir sabiedriskais transports. 

 

 Ceļu satiksmes drošība 

      Pārdomāta satiksmes drošības sistēma ļauj samazināt negadījumus uz ceļiem. 

Pieaugot autotransporta kravu un pasaţieru pārvadājumu apjomam, aktuāla ir satiksmes 

drošības garantēšana Eiropas līmenī uz Latvijas ceļiem. Satiksmes drošības 

paaugstināšanas problēmas nozīmīgums izvirza objektīvas prasības pēc politiska un 

ekonomiska atbalsta starptautiskā, nacionālā un reģionālā līmenī [6]. Ceļu satiksmes 

negadījumu statistikas dati liecina par zemo ceļu satiksmes drošības līmeni uz Latvijas 

autoceļiem [7]. Valstī ir kritiski augsts bojā gājušo skaits ceļu satiksmes negadījumos. 

Tas uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir vislielākais starp apsekotajām 15 Eiropas valstīm 
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un aptuveni četras reizes lielāks nekā Zviedrijā, Norvēģijā un Lielbritānijā. Tikai pēc 

stingru un efektīvu pasākumu īstenošanas sākas negadījumu skaita samazināšanās. 

      Veicot padarītā analīzi un vērtējumu, konstatēts, ka Ceļu satiksmes drošības 

nacionālās programmas (CSDNP) 2000.-2006.gadam[7], nepietiekamā finansējuma dēļ, 

realizēta tikai par 79%. Kopējie ieguvumi no CSDNP realizācijas laika posmā no 

2000.gada līdz 2005.gadam ir 50,83 miljoni latu. Pavisam papildus izdevumi ceļu 

satiksmes drošībai ir 30,6 miljoni latu. Kopējā efektivitāte = Ieguvumi / izdevumi = 1,7. 

Tādējādi var teikt, ka CSDNP realizācijas efektivitāte ir pieľemama un akceptējama. 

      Pie tam jāatzīmē, ka ceļu satiksmes drošības situācija sāka būtiski uzlaboties pēc 

tam, kad tika ieviesta soda punktu uzskaites sistēma. Vislielāko ieguldījumu CSDNP 

efektivitātē devusi alkohola lietošanas kontroles apakšprogrammas realizācija.   
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2. Latvijas autoceļu reģistrācija, uzturēšana, lietošana un 

aizsardzība 

2.1.  Autoceļu definīcija, iedalījums un piederība 

      Autoceļš ir kompleksa inţenierbūve ārpus pilsētas robeţām, kas izmantojama 

transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un 

gabarītiem.  

      Autoceļu kompleksā ietilpst: 

      zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, 

estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas u.c.), ceļu 

inţenierbūves (autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu 

stāvvietas, pasaţieru atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliľi un 

ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi 

(ceļa zīmes, luksofori, signālstabiľi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais 

marķējums u. c.).  

      Autoceļu kompleksā ietilpst arī gaisa telpa un zemes dzīles ceļu zemes nodalījuma 

joslā, ciktāl tas nepieciešams transportlīdzekļu satiksmei un ceļa elementu izmantošanai 

un aizsardzībai. 

      Visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:  

— valsts autoceļos;  

— pašvaldību ceļos; 

— uzľēmumu (lauksaimniecības, meţsaimniecības, energosaimniecības u.c. 

uzľēmumu) ceļos; 

— māju ceļos.  

      Māju ceļš nesavieno citus augstāka līmeľa ceļus.   

      Valsts autoceļi un to zemes ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir 

Latvijas Republikas īpašums, kas nodots Valsts akciju sabiedrības ―Latvijas Valsts ceļi‖ 

pārziľā.  

     Pašvaldību, uzľēmumu un māju ceļi un to zemes ir attiecīgo pašvaldību, uzľēmumu 

vai fizisko personu īpašums. 

      Ceļu lietotājiem ir tiesības transportlīdzekļu satiksmei lietot visus autoceļus, uz 

kuriem neattiecas īpašs aizliegums, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus par autoceļu 

valsts aizsardzību. Uzľēmumu un māju ceļus var lietot satiksmei ar īpašnieka atļauju. 
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      Autoceļu lietošanu uz laiku var aizliegt vai ierobeţot nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko 

apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos, kad braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama. 

      Par uzľēmumu ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobeţošanu lemj attiecīgais 

uzľēmums, iestāde vai organizācija kopīgi ar pašvaldību iestādēm, bet par māju ceļiem 

– to īpašnieks. 

      Par valsts autoceļu un pašvaldību ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobeţošanu tiek 

ziľots laikrakstā ―Latvijas Vēstnesis‖, kā arī vietējā laikrakstā. 

      Par valsts un pašvaldību līdzekļiem izbūvētie autoceļi lietojami bez maksas, ja 

transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze nepārsniedz 

normatīvajos aktos noteiktos lielumus.  

      Ja transportlīdzeklis veic lielgabarīta vai smagsvara pārvadājumu, kurā ar kravu vai 

pasaţieriem vai bez kravas vai pasaţieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā 

transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz 

normatīvajos aktos noteiktos lielumus, no transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja, 

valdītāja) par valsts autoceļu lietošanu tiek ľemta maksa, bet par pašvaldību un citu ceļu 

lietošanu maksu var ľemt, ja tā noteicis ceļa īpašnieks. 

      Maksu var ľemt par tādu autoceļu lietošanu, kas izbūvēti par privātiem līdzekļiem. 

Šādos gadījumos maksu nosaka autoceļa īpašnieks. 

      Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. 

      Pašvaldību, uzľēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas 

pārraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi. 

      Satiksmes ministrija deleģē valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla 

finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu 

ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes 

organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un 

būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzľēmumu un māju ceļu būvniecības, 

rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību Valsts 

akciju sabiedrībai ―Latvijas Valsts ceļi‖ saskaľā ar līgumu. 

 

2.2.  Autoceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas finansēšana 

      Visi autoceļi Latvijas Republikā pakļauti valsts reģistrācijai un uzskaitei. 

      Autoceļa nosaukumā norāda ceļa sākumpunkta un galapunkta apdzīvotās vietas 

nosaukumu, bet, ja nepieciešams, — arī ceļa starpposmu galveno apdzīvoto vietu 
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nosaukumu. Autoceļa nosaukumā var arī norādīt tikai galapunkta apdzīvotas vietas vai 

ģeogrāfiskā objekta nosaukumu. 

      Valsts autoceļiem piešķir maršruta indeksus. 

     Autoceļa maršruta garumu nosaka no tā sākumpunkta līdz galapunktam.  

Par autoceļa maršruta garuma atskaites punktiem atzīst: 

— autoceļiem, kas savieno apdzīvotās vietas, — pasta ēku vai, kur tādas nav, citu ēku, 

kas atrodas apdzīvotās vietas centrā;  

— autoceļiem, kas savieno citus autoceļus vai pievienojas tiem, — savienojamo ceļu 

asu krustpunktus;  

— autoceļiem, kas savieno ģeogrāfiskos objektus, — šo objektu robeţas. 

      Autoceļu attīstību plāno Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, ievērojot 

ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās attīstības tendences, valsts un pašvaldību 

intereses. 

      Projektus izstrādā un saskaľo būvnoteikumos un būvnormatīvos paredzētajā kārtībā. 

      Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un 

būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Valsts autoceļu uzturēšanas, 

projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī 

privātos līdzekļus.  

      Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, 

rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts 

līdzekļiem. Pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, 

rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus. 

      Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta 

no valsts pamatbudţeta valsts autoceļu programmai piešķirtajiem līdzekļiem. No valsts 

pamatbudţeta valsts autoceļu programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī pašvaldību 

ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai.  

      Valsts budţeta līdzekļus Valsts autoceļu programmai piešķir saskaľā ar gadskārtējo 

valsts budţeta likumu. Valsts autoceļu programmai piešķirtais finansējums nedrīkst būt 

mazāks kā iepriekšējā budţeta gadā. 

      Valsts autoceļu rekonstrukcija un būvniecība un tam nepieciešamā projektēšana tiek 

finansēta no valsts pamatbudţeta programmām. 
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2.3.  Autoceļu lietošana un aizsardzība 

      Autoceļu lietošanas kārtību nosaka Likums par autoceļiem [4] , Ceļu satiksmes 

likums [8] , kā arī Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību [9] un 

Ceļu satiksmes noteikumi [10 ] , ko izdod Ministru kabinets. 

      Lai nodrošinātu autoceļu saglabāšanu, ir aizliegts: 

— veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi; 

— piegruţot, piesārľot vai aizsprostot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales 

joslas, ceļu inţenierbūves un ceļu zemes nodalījuma joslu; 

— rīkot uz autoceļiem sporta sacensības un treniľus, kā arī masu pasākumus 

bez valsts akciju sabiedrības ―Latvijas Valsts ceļi‖ vai ceļa īpašnieka 

atļaujas; 

— veikt uz autoceļiem mašīnu vai mehānismu izmēģinājumus bez valsts akciju 

sabiedrības ―Latvijas Valsts ceļi‖ vai ceļa īpašnieka atļaujas; 

— izmantot autoceļus tādu transportlīdzekļu un mehānismu pārvietošanai un 

kravu pārvadāšanai, kas aizliegti Ceļu satiksmes noteikumos un Ministru 

kabineta noteikumos par autoceļu valsts aizsardzību. 

      Transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras konstatējušas uz ceļiem vai ceļa 

inţenierbūvēs apstākļus, kas apdraud satiksmes drošību vai ceļa saglabāšanu, 

nekavējoties par to jāziľo valsts akciju sabiedrībai ―Latvijas Valsts ceļi‖, pašvaldību vai 

ceļu policijas iestādēm, kā arī jāveic pasākumi, lai brīdinātu pārējos satiksmes 

dalībniekus un, ja iespējams, novērstu konstatētos apstākļus. 

      Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, ir noteiktas šādas valsts 

autoceļu aizsargjoslas no ceļa ass uz abām pusēm: 

I tehniskās kategorijas ceļiem – 200 metri; 

II tehniskās kategorijas ceļiem – 100 metri; 

III tehniskās kategorijas ceļiem – 60 metri; 

IV un V tehniskās kategorijas ceļiem – 30 metri. 

      Autoceļu aizsargjoslas zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, 

ievērojot Aizsargjoslu likuma noteikumus[11]. 

      Pagastu, uzľēmumu un māju ceļu aizsargjoslas nosaka šo ceļu īpašnieki. 

       Autoceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbi nedrīkst pasliktināt 

hidroloģisko reţīmu autoceļu aizsargjoslā, kā arī traucēt ceļam blakus esošo un ceļu 

šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšanu. 
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      Transporta plūsmas apkalpošanai gar autoceļiem tiek izvietoti transporta tehniskās 

apkopes dienesti, degvielas uzpildes stacijas, ceļu policijas posteľi, kā arī citi pasaţieru 

un autokravu apkalpošanas dienesti.  

      Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citus pakalpojumu objektus, kā arī to 

reklāmu gar valsts autoceļiem ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsardzības zonā var 

izvietot ar VAS LVC saskaľotās vietās.  

      Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu objektu, kā arī to 

reklāmas izvietošanu valsts un pašvaldību ceļu zemes nodalījuma joslā tiek ľemta 

maksa, kuru nosaka līgumā, ko noslēdz VAS LVC ar attiecīgo pagasta padomi, 

uzľēmumu, iestādi, organizāciju vai fizisko personu. 

      Uzľēmumiem, organizācijām un fiziskām personām, kuri veic darbus uz autoceļiem 

un ceļu zemes nodalījuma joslā, jānodrošina ar VAS LVC un Ceļu satiksmes drošības 

direkciju (CSDD) saskaľotas tehnoloģijas ievērošana, darbu veikšana noteiktos 

termiľos un pienācīgā kvalitātē un satiksmes drošība, jāaprīko darbu veikšanas vietas ar 

nepieciešamajiem norobeţojumiem un ceļa zīmēm, kā tas paredzēts attiecīgajos 

normatīvajos dokumentos.  

      Autoceļu lietošanas un aizsardzības nodrošināšanai VAS LVC darbiniekiem ir 

tiesības: 

- apturēt un novietot ārpus ceļa braucamās daļas vai ceļa klātnes 

transportlīdzekļus, kuri bojā, piesārľo vai piegruţo ceļu vai kuru svars un 

gabarīti neatbilst noteiktajām normām vai aizkavē kustību; 

- kopā ar ceļu policijas darbiniekiem aizturēt transportlīdzekļu vadītājus vai citas 

fiziskās personas, kuri bojā, piesārľo vai piegruţo ceļus; 

- sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus gadījumos, kad pārkāpts Likums 

par autoceļiem un Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību; 

- aizvākt no ceļa klātnes pamestos transportlīdzekļus un krava priekšmetus, kas 

apdraud satiksmes drošību. 

      Lai nodrošinātu satiksmes drošību, kā arī ceļu saglabāšanu, VAS LVC un ceļu 

īpašniekam ir pienākums: 

— savlaicīgi veikt ceļu uzturēšanas darbu kompleksu, lai tiktu nodrošināta 

transportlīdzekļu satiksme pa ceļiem atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu 

prasībām; 
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— saskaľā ar valsts standartiem un valsts akciju sabiedrības ―Latvijas Valsts 

ceļi‖ noteikto aprīkot autoceļus ar tehniskajiem regulēšanas līdzekļiem un 

veikt citus pasākumus satiksmes drošības garantēšanai; 

— norobeţot un norādīt ar ceļa zīmēm transportlīdzekļu satiksmei bīstamās 

vietas;  

— pētīt un analizēt satiksmes negadījumu cēloľus un veikt nepieciešamos 

tehniskos un citus pasākumus to novēršanai;  

—uzskaitīt autotransporta gada nobraukumu uz valsts autoceļiem un pašvaldību 

ceļiem ārpus apdzīvotām vietām. 

      Autoceļu projektēšana un būvniecība notiek saskaľā ar ceļu tīkla attīstības shēmām, 

kuras izstrādā un apstiprina Satiksmes ministrija.  

      Autoceļu būvniecībai un rekonstrukcijai izgatavotā tehniskā dokumentācija tiek 

pakļauta valsts ekspertīzei. 

      Valsts autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai tiek noteikta ceļu zemes 

nodalījuma josla šādā minimālā platumā: 

 I kategorijas ceļiem – 50 metri; 

II kategorijas ceļiem – 31 metri; 

III kategorijas ceļiem – 27 metri; 

IV kategorijas ceļiem – 22 metri; 

V kategorijas ceļiem – 19 metri. 

      Pagastu, uzľēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes 

platumā. 

       Ceļu zemes nodalījuma joslas platumu saskaľā ar projektu var grozīt atkarībā no 

uzbēruma, ierakuma platuma vai pārējām būvēm. 

      Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir Valsts akciju sabiedrības ―Latvijas 

Valsts ceļi‖  lietojumā. Šajā zemes nodalījuma joslā aizliegts veikt jebkādus darbus bez 

Valsts akciju sabiedrības ―Latvijas Valsts ceļi‖ atļaujas. 

      Uzľēmumi, organizācijas un fiziskās personas, kas nodarījušas kaitējumu 

autoceļam, ceļu inţenierbūvēm, tos bojājot vai iznīcinot, atlīdzina valsts ceļu fondam, 

pašvaldībām, attiecīgajam uzľēmumam, organizācijai vai fiziskajām personām 

nodarītos materiālos zaudējumus saskaľā ar likumu.  

       Valsts autoceļu programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt 

mazāks par plānotajiem valsts budţeta ieľēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās 
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nodevas un mazāks par šādu daļu no plānotajiem valsts budţeta ieľēmumiem no akcīzes 

nodokļa par naftas produktiem: 

1) 2007.gadā — 65 procenti;  

2) 2008.gadā — 70 procenti;  

3) 2009.gadā — 75 procenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceļu un tiltu katedra                                                                     Tikai studiju vajadzībām 

 

 

 22 

3. Satiksmes intensitāte un ceļa caurlaidspēja 

3.1.  Transporta plūsmas veidošanās uz autoceļiem 

      Autoceļš un uz tā notiekošā automobiļu plūsmas kustība rada sareţģītu nejaušu 

notikumu kompozīciju, kas mainās gan laikā, gan telpā. Iepriekš nenosakāmi ceļa 

garumā mainās ceļa elementi, kā arī visi automobiļu kustību raksturojošie kritēriji. Tas 

ir saistīts ar daţādām reljefa formu kombinācijām, patstāvīgām nejaušām klimata 

apstākļu izmaiľām, cilvēka līdzdalību transporta procesā, iepriekš nenosakāmu 

automobiļu plūsmu savienošanās uz ceļiem. Visu minētie faktori ir saistīti ar transporta 

plūsmu veidošanos (3.1.att.).Savstarpēji iedarbojoties šiem faktoriem mainās transporta 

plūsmas raksturs: intensitāte, sastāvs un kustības ātrums, paātrinājums, trajektorija u.c. 
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3.1.att. Transporta plūsmu veidojošie faktori.   
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3.2.  Ceļa un ielas caurlaidspēja 

      Automašīnu skaits, kuras var izbraukt pa ceļu noteiktā laika periodā – caurlaidspēja 

– ir atkarīga no to ātruma, ceļa  apstākļiem  un satiksmes organizācijas līmeľa.  

Caurlaidspēja nav viennozīmīgs parametrs, kurš raksturo ceļu, tā  var mainīties plašās 

robeţās.  

      Izšķir sekojošus caurlaidspējas veidus kā ceļu raksturojumus: 

      maksimālo teorētisko caurlaidspēju, kuru nosaka aprēķinot to pēc viena tipa 

automobiļu idealizētas kolonnas kustības teorijas labvēlīgos ceļa apstākļos (taisns, 

horizontāls ceļa posms ar sausu, raupju segumu) pēc dinamiskā uzdevuma formulām; 

      praktisko tipisko caurlaidspēju – lielākais automašīnu skaits, kuru spēj izlaist ceļa 

posms pie faktiski esošā uz tā transporta plūsmu kustības reţīma labvēlīgos laika 

apstākļos. 

      Katra ceļa posma caurlaidspēja ekspluatācijas apstākļos var mainīties plašās robeţās 

atkarībā no laika apstākļiem, kustības sastāva un no kustības organizācijas. 

      Maksimālās caurlaidspējas noteikšanai lieto vienkāršotu transporta plūsmas teorijas 

dinamisko uzdevumu. Aplūko satiksmes joslu, pa kuru, ar nemainīgu attālumu starp 

viena tipa automašīnām, virzās transporta plūsma. 

      Joslas caurlaidspēja ir atkarīga no kustības ātruma un reţīma, kā arī no saķeres 

koeficienta un automobiļa tehniskā stāvokļa. 

      Teorētisko joslas caurlaidspēju aprēķina, pieľemot, ka automobiļi nepārtraukti 

virzās ar konstantu ātrumu blīvas plūsmas reţīmā pa taisnu un horizontālu ceļa posmu 

un ietur distances, kas pietiekamas pilnīgai apstādināšanai, ja priekšā braucošais 

automobilis apstājas. 

 Sa  

  

 

 

  

Sr 
 

 

Sb 
 

Sd 
 

      

 

3.2.att.Attālums starp automobiļiem plūsmā.   

      Bremzēšanas ceļa garums, iedarbinot riteľu bremzes 

bS = 
)(2

2
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,  m 

kur      V – ātrums m/s, 
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ek  - bremzēšanas apstākļu koeficients (1,4...1,7 attiecīgi vieglajiem un kravas 

automobiļiem), 

  - saķeres koeficienta (caurlaides aprēķinos 0,5), 

i – ceļa (ielas) garenslīpums, izteikts decimāldaļās. 

      Ieraugot situāciju, kad nepieciešams bremzēt, autovadītājs reaģē 0,5...2,0s laikā 

atkarībā no uzmanības un gatavības. Reakcijas laikā pirms bremţu iedarbināšanas 

nobrauktais ceļa posms ir rS = tv  . 

      Ir jāparedz arī drošības distance dS  līdz šķērslim (izkritusi kaste u.c.), pirms kura ir 

jāapstājas. Aprēķinos parasti pieľem dS = 
10

v
, kur V – ātrums km/h. 

      Apstāšanās ceļa garums, pieskaitot drošības distanci 

aS = rS + bS + dS  

      Braucošs automobilis ceļa joslā aizľem noteikta garuma posmu, kuru sastāda tā 

garums 0l  un attālums līdz priekšā braucošajam automobilim, ko vadītājs apzināti ietur, 

vadoties no ceļa apstākļiem. Teorētiskos aprēķinos pieľem, ka šis attālums ir aS  

(Faktiski tas ir mazāks, jo vadītāji pieļauj nelielu risku, izvēloties drošības distanci). 

      Automobiļa dinamiskais garums nosacīti ir posma garums, ko autovadītājs sev 

ieľem (rezervē) uz ceļa. 

dL = 0l + aS  

kur      0l  - automobiļa garuma, m. 

Autovadītājs „ieľemto‖ ceļa posmu nobrauc t sekundes 

t = 
v

Ld ,   s. 

Teorētiskā ceļa joslas caurlaidspēja, ja v – ātrums m/s, 

jN  = 3600
dL

v
 ,   a.v./h. 

Ja V – ātrums izteikts km/h, tad 

jN  = 1000
dL

v
 ,   a.v./h.  

      Teorētiska ielas brauktuves caurlaidspēja 

ieN  = jj Nn  ,   a.v./h. 

Kur     jn  - ielas brauktuves joslu skaita, 
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           a.v. – aprēķina vienības, reducējot uz vieglo automobili. 

Ielas caurlaides spēja galvenokārt ir atkarīga no krustojumu caurlaides spējas.  

ieN  =  N ,   a.v./h. 

kur     N – caurlaides spēja posmā starp krustojumiem, 

             - krustojuma caurlaides koeficients. 

      Pēc A.E.Stramentova datiem   = 0.4...0.5, ja attālums starp krustojumiem L=300 m 

un ātrums V=40...60 km/h [ ] . 

      Praktiskā joslas caurlaidspēja, ja ir nodrošināta nepārtrauktas kustības iespēja: 

Vieglie automobiļi 
jN =1000...1500 a.v./h. 

Kravas automobiļi 
jN =700...  900 a.v./h. 

Autobusi 
jN =           250 a.v./h. 

Trolejbusi 
jN =100...  130 a.v./h. [ ]  

 

  

3.3.  Satiksmes intensitātes izmaiņas likumsakarības uz autoceļiem 

      Svarīgākais transporta plūsmas raksturotājs ir satiksmes intensitāte, pēc kuras 

nosaka ceļa nozīmi, ģeometriskos elementus, nepieciešamo transporta kustības 

organizēšanas pakāpi, nepieciešamos naudas līdzekļu ieguldījumus ceļa uzturēšanai 

u.t.t. Transporta līdzekļu satiksmes intensitāti izmanto visos ceļa projektēšanas etapos 

izvēloties satiksmes organizēšanas metodes un līdzekļus. Satiksmes intensitāte ir 

noteikti mainīga gan laikā, gan telpā (pēc ceļa platuma un garuma). 

      Satiksmes intensitāte mainās: stundas, diennakts, nedēļas, mēneša laikā, sezonāli 

gada laikā un pa gadiem. Pie kam visstraujākās intensitātes izmaiľas ir novērojamas uz 

pilsētu un apdzīvotu vietu pievedceļiem. 

 

3.3.1.  Satiksmes intensitātes izmaiņas likumsakarības diennakts laikā 

      Satiksmes intensitāte diennakts laikā mainās ļoti nevienmērīgi (3.3.att.). Intensitātes 

izmaiľas raksturs diennakts laikā ir atkarīgs no tā, kāda ir nedēļas diena. Visās nedēļas 

dienas, izľemot sestdienu un svētdienu, ir novērojami divi diennakts intensitātes 

maksimumi: no rīta ( 8
00

 – 10
00

) un vakarā (17
00

 – 19
00

). Sestdienā (no rīta) un 

svētdienās ( vakarā) ir tikai viens intensitātes maksimums. Šie intensitātes maksimumi 

rodas tāpēc, ka viss pārvadājumu apjoms, kas sastāda aptuveni 85% no diennakts 

pārvadājumu apjoma, tiek pārvadāts 10 – 12 gaišās dienas stundu laikā. 
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3.3.att. Kustības intensitātes izmaiľas diennakts laikā  

1 – I kategorija; 2 – III kategorija; 3 – V kategorija 

 

3.3.2.  Satiksmes intensitātes izmaiņas likumsakarības nedēļas laikā 

      Satiksmes intensitātes izmaiľas nedēļas laikā analīze rāda, ka tās vislielākā vērtība ir 

piektdien un sastāda apmēram 18% no nedēļas summārās intensitātes[6]. Vasaras 

mēnešos blakus lielajām pilsētām vislielākā satiksmes intensitāte ir sestdienas un 

svētdienas vakaros, daţkārt arī pirmdienas. 

 

3.3.3.  Satiksmes intensitātes izmaiņas likumsakarības mēneša laikā 

      Nevar ievērot satiksmes intensitātes būtiskās izmaiľas mēneša laikā. Ir tikai neliela 

intensitātes palielināšanās mēneša beigās un pazemināšanās sākumā, acīm redzot, šīs 

izmaiľas ir saistītas ar uzľēmumu un tirdzniecības organizācijas darbības izmaiľām. 

Vidējā mēneša diennakts kustības intensitāte sastāda apmēram 58% no vidējās gada 

diennakts intensitātes. 

 

3.3.4.  Satiksmes intensitātes izmaiņas likumsakarības gada laikā 

      Visbūtiskākās intensitātes svārstības ir atkarīgas no gada sezonas (3.4.att.). Šīs 

svārstības izsauc saimnieciskās darbības izmaiľas, personīgo automašīnu nevienmērīga 

izmantošana, atvaļinājumu periods. Īpaši ievērojami satiksmes intensitātes izmaiľas 

kūrorta ceļos, strauji palielinoties vasaras periodā. Lauksaimniecību rajonos ir divi 

spilgti izteikti maksimumi: pavasara periodā un rudens periodā. Vislielākā intensitāte uz 

ceļiem ir augustā. 

 

1 

2 

3 
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3.4.att. Satiksmes intensitātes izmaiľas gada laikā.   

1 – lielo pilsētu piepilsētas zonā; 2 – rūpnieciskajos rajonos; 3 – lauksaimnieciskajos rajonos; 4 – kūrorta 

ceļos. 

      

       Ceļu lielākai daļai ir raksturīgi sākumā nelieli intensitātes pieaugšanas tempi, vēlāk 

tie strauji palielinās. Ceļos, kas izveidoti aglomerātos, visu laiku ir lieli intensitātes 

pieaugšanas tempi. 

      Uz satiksmes intensitātes pieaugšanas tempiem lielu iespaidu atstāj šī rajona 

ekonomikas attīstība. Tikai ekonomikas dēļ intensitāte pieaug uz 2-4%. Šie cipari sakrīt 

ar nacionālo ienākumu pieaugšanas tempiem, kas sastāda 5%. 

 

3.4.  Satiksmes intensitātes prognozēšana 

      Prognozējot satiksmes intensitātes, jāľem vērā sekojošus faktorus: 

 satiksmes intensitātes pārdalīšana ceļu tīklos; 

 rūpnieciskās un lauksaimnieciskās attīstības perspektīvas; 

 iedzīvotāju migrācijas tendences; 

 labklājības pieaugšana. 

Vajag noteikt prognozēšanas periodu, kas ir atkarīgs no datu izmantošanas mērķiem: 

 īslaicīgā prognozēšana (5-7g.) organizējot kustību (līdz 2g) un pie periodiskas 

uzturēšanas (līdz 5.g); 

 vidējā laicīgā prognozēšana (10-15g.) ceļa rekonstrukcijas projekta izstrādei (līdz 

12g.); 

 ilglaicīgā prognozēšana pie jaunu ceļu projektēšanas (25g.). 

      Neapšaubāmi, jo īsāks prognozēšanas periods, jo tas ir precīzāks. Praktiskajos 

mērķos īsiem periodiem labāk izmantot vienkāršas metodes, kuros dot pietiekamo 

 

1 

2 

3 

4 
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precizitāti. Jo lielāks prognozēšanas laiks, jo precīzākus rezultātus var iegūt ar sareţģītu 

metoţu palīdzību. 

      Visas prognozēšanas metodes var sadalīt: 

 metodes, kas balstītas uz iepriekšējo gadu datiem (ekstrapolācijas metode); 

 metodes, balstītas uz transporta sakaru analīzes izskatītajā rajonā; 

 metode, kas balstīta uz saimnieciskās darbības daudzu faktoru analīzēs; 

 eksportu vērtējumu metode; 

Pie ekstrapolēšanas metodēm attiecas sekojošie modeļi: 

 intensitātes palielināšanas lineārais likums; 

 sareţģītu procentu vienādojums; 

 eksponenciāli un pakāpeniski prognozēšanas vienādojumi; 

 loģistiskā līkne; 

Lineārais modelis- pamatvienādojums: 

TN =  tpN 10  

kur,    N0 – satiksmes intensitāte pirmajā gadā; 

          p – vidēji palielināšanās tempi, pēdējos 10-15 gados; 

          t – aprēķināmais gads. 

      Sarežģītu procentu vienādojumu metodes balstās uz šo formulu: 

1

0
100

1













n

T

p
NN  

kur,     n – gadu skaitlis, uz kuru prognozē intensitāti; 

      Eksponenciāli un pakāpeniski prognozēšanas modeļi balstās uz sekojošiem 

vienādojumiem: 

    pt

T eNN  0  

    t

T qNN 0  

    a

T tNN 0  

       Sojuzdorinii metode, kuru piedāvāja N.F.Horošilovs intensitātes aprēķināšanai 

balstās uz sekojošo vienādojuma pielietošanu: 











 


1

1

1
100

1
t

t
T

N
NN  

kur,    1N - intensitāte pirmā ceļa ekspluatācijas gadā; 

          tN - relatīvi palielināšanās tempi. 
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      Pēc šā vienādojuma aprēķins ir sareţģīts. Tāpēc J..M. Sitľikovs pārveidoja šo 

vienādojumu un piedāvāja šādu: 





















 





cTt

t

T tbtaNN
2

3

1

1 )1()1(01,01  

kur,    a un b empīriskie koeficienti no vienādojuma( ); 

          cT - ceļa kalpošanas laiks. 

      Jaunapdzīvotos rajonos satiksmes intensitātes prognozēšanai drīkst izmantot 

pakāpeniskos vienādojumus. Šie rajoni raksturojas ar pirmatnējo intensitātes 

palielināšanos ceļa vai kaut kādu rūpniecisko objektu celšanas laikā Pēc būvdarbu 

pabeigšanas intensitāte pieaug lēni. Šo intensitāti var prognozēt ar sekojošu formulu 

palīdzību: 

  n

T dctbtatN
/123   

kur,    a, b, c, d – empīriskie koeficienti; 

          t – aprēķināmais gads; 

          n – kopējais gadu prognozēšanas laiks. 

      Loģistisku līkņu forma satiksmes intensitātes prognozēšanai balstās uz loģiskiem 

spriedumiem par intensitātes izmaiľu iespējamo raksturu. Raksturīgi līknes tuvināšana 

pie kādas noteiktas robeţas. Piemēram, prognozējot kustības intensitāti, tādā līmenī var 

būt arī ceļa caurlaidspēja (3.5.att.). 

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20

Laiks, gadi

In
te

n
s
it

ā
te

,t
ū

k
s
to

ti
s
 a

u
t.

/d
n

n
.

 

3.5.att. Prognoze uz loģistiskās līknes bāzes.   

a – līknes veids; b – prognozes piemērs uz loģistiskas bāzes; 1 – piesatinājuma robeţa 
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      Loģistiskā līkne aptver praktiski visu satiksmes intensitātes izmaiľu periodu līdz 

caurlaidspējas sasniegšanai. Tāpēc to var pielietot pie ilglaicīgām prognozēm. Ir 

nepieciešami dati par caurlaidspēju un kustības intensitāti pēdējos 15 gados, lai noteiktu 

vienādojumu parametrus. 

      Līkni var izmantot kā transporta vispārīgā raksturojuma attīstības prognozēšanas, 

piemēram, automobiļa skaits uz 1 iedzīvotāju atsevišķos rajonos un visā valstī. 

      Atsevišķos gadījumos, var izmantot vienādojumu: 

tN =
2

2

tb

at


 

      Modeļi, balstīti uz daudzu faktoru korelācijas, tika radīti, ľemot vērā visus faktorus, 

kuri ietekmē satiksmes intensitātes izmaiľas: ekonomisko attīstību, iedzīvotāju skaitu, 

sociālo sastāvu, rajona platības, ceļu tīkla blīvumu u.c. 

      Daudz faktoru korelācijas modeļu trūkums ir neiespējami izmantot iegūtās atkarības 

valsts daţādos rajonos. Šos datus var izmantot tikai rajonos, kuros bija savākti dati par 

ekonomisko attīstību [2].  
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KUSTĪBAS INTENSITĀTES PROGNOZĒŠANAS SECĪBA. [ ] 

3.1.tabula 
 

Prognozē-

šanas metode 

 

Vienādojums 

 

Ceļa 

kategorija 

 

Intensitātes 

noteikšanas mērķis 

 

Maksimā-

lais pieļauja-

mais 

prognozē-

šanas ilgums 

gados 

 

Pielietota, izejas 

dati 

Lineārais 

likums 

 

TN =  tpN 10  

 

AI 

 

AII un AIII 

AIV un AV 

Satiksmes 

organizēšana 

Tas pats 

Kapitālais remonts 

un satiksmes 

organizēšana 

2 

 

3 

5 

 

 

 

Vēlams pielietot 

tikai satiksmes 

organizēšanai. 

Priekšroka ceļam 

ar zemāku 

intensitāti un 

kategoriju. 

Nepieciešami dati 

par 10-15 gadiem. 

Sareţģīto 

procentu 

likums 

1

0
100

1













n

T

p
NN  

AI 

 

AII un AIII 

 

 

 

 

AIV 

 

AV un AVI 

Satiksmes 

organizēšana 

Tas pats 

Seguma 

pastiprināšanas, 

kapitālais remonts 

Satiksmes 

organizēšana 

Kapitālais remonts 

Rekonstrukcija un 

projektēšana 

3 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

10 

 

10-20 

Priekšroka ceļam 

ar zemāku 

intensitāti un 

kategoriju. 

Nepieciešami dati 

par 10-15 gadiem. 

Pakāpeniskie 

un eksponcio-

nālie  

modeļi 

pt

T eNN  0  
t

T qNN 0  

a

T tNN 0  

AI 

 

 

 

AII - AIV 

 

Satiksmes 

organizēšana 

Kapitālais remonts 

Kapitālais remonts, 

rekonstrukcija 

3-5 

 

5 

 

10 

 

Nepieciešami dati 

par satiksmes 

intensitātes 

palielināšanas 

tempiem. Nevajag 

izmantot uz IV un 

V ceļu kategorijas 

Sojuzdornii 

metode 

Vienādojums 

( ) un ( ) 

AI – AIV 

 

AV un AVI  

Satiksmes 

organizēšana 

Kapitālais remonts, 

Rekonstrukcija 

Jauno ceļu 

projektēšana 

Līdz 5 

 

10 

 

 

15-20 

Nepieciešami dati 

par satiksmes 

intensitātes 

palielināšanas 

tempiem. 

Loģistika līkne Vienādojums 

( ) un ( )  

AI - AIII Rekonstrukcija, 

projektēšana 

15; 25 Nepieciešami dati 

par maksimālu 

intensitāti. 

Daudzfatorāla 

korelācija 

 AI  15; 25 Lietderīgi 

izmantot, ja 

prognozēšana 

atkarīga no 5, 10 

un 15 gadu 

tautsaimniecības 

plāniem. 

Eksperta 

atzīmes 

metode 

 AI Projektēšana 25 Izmanto kā 

papildus metodi. 
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3.5. Satiksmes uzskaite 

3.5.1. Uzskaites mērķis 

      Satiksmes uzskaites mērķis ir iegūt datus autoceļu tīkla plānošanai, objektīvai un 

racionālai budţeta līdzekļu sadalei un izlietojumam autoceļu nozarē, nodrošināt 

autoceļu tīkla attīstības plānošanu, lai labāk apmierinātu sabiedrības prasības ceļu 

kvalitātei. Iegūto satiksmes datu pielietojums ir daudzpusīgs un plaši izmantojams: 

      Ceļu projektēšanā: esošā satiksmes intensitāte ir pamatā prognozējamai satiksmes 

intensitātei, no kura sākas visu būtiskāko autoceļu parametru – projektējamā ātruma, 

braukšanas joslu un brauktuvju skaita, satiksmes izkārtojuma mezglos, izvēle 

rekonstruējot esošos vai izbūvējot jaunus autoceļus. 

      Ceļu tīklu plānošanā: atkarībā no satiksmes intensitātes, nosaka ceļa uzturēšanas 

kategorijas. 

      Statistikai: analizējot datus par satiksmes intensitāšu izmaiľām, var spriest par 

attīstības tendencēm kādā konkrētā reģionā un valstī kopumā. 

      Ierobeţojumiem: papildinot satiksmes uzskaiti ar ass slodţu noteikšanas iekārtām, 

iespējams ierobeţot smagsvara autotransporta plūsmas pirms tiltiem, ceļa pārvadiem vai 

ierobeţotas izturības ceļa segumiem (piemēram, pavasara atkušľu laikā). 

      Aprēķiniem: degvielas, autotransporta nobraukuma, kas ļauj kontrolēt daţādas 

saimnieciskas jomas, kā, piemēram, naftas produktu tirgu vai iespējamo tirdzniecības 

objektu izbūves vietu noteikšanā. 

 

3.5.2. Satiksmes uzskaites metodes 

      Satiksmes intensitātes noteikšanā izmanto šādas metodes: 

 Automātiskā satiksmes skaitīšana stacionārajos uzskaites punktos; 

 Automātiskā satiksmes skaitīšana ar pārvietojamām uzskaites iekārtām 

jebkurā autoceļa punktā; 

 Vizuāla satiksmes uzskaite. 

      Katrs uzskaites punkts atrodas starp diviem autoceļa punktiem, kuros būtiski mainās 

satiksmes intensitāte vai tās struktūra (parasti tie ir nozīmīgākas apdzīvotas vietas vai 

krustojumi ar citiem autoceļiem). Satiksmes uzskaiti veic šādi izdalīta posma vidū, 

ārpus apdzīvotām vietām, kas ļauj novērst satiksmes datu izkropļojumu, ko rada lokālā 

satiksme. 
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3.5.2.1.Vizuālā satiksmes uzskaite 

      Veicot vizuālo uzskaiti, satiksmes uzskaites veicējs aizpilda iepriekš sagatavotu 

veidlapu (3.6.att.), grupējot autotransportu iepriekš noteiktos tipos. Vizuālās satiksmes 

uzskaites ilgums ir atkarīgs no autoceļa noslogojuma: no daţām stundām, līdz pat 

diennaktij. Uz mazāk noslogotiem autoceļiem, lai iegūtu informāciju par satiksmes 

intensitātēm, ir pietiekoši, ka uzskaite tiek veikta daţas stundas. 

      Vizuālo satiksmes uzskaiti ieteicams veikt darba dienās: no otrdienas līdz 

ceturtdienai, jo šīs dienas raksturo visprecīzāk satiksmi. Šo metodi var izmantot 

neasfaltētos ceļa posmos,jo nav nepieciešami sākotnējie ieguldījumi satiksmes punktu 

izbūvei un satiksmes iekārtu iegādei. Vizuālās uzskaites rezultātā iegūstamie parametri: 

gada vidējā diennakts intensitāte, satiksmes plūsmas sadalījums pa virzieniem, 

procentuālais sadalījums iepriekš noteiktos transporta tipos. Vizuālo satiksmes uzskaiti 

nav lietderīgi izmantot kā pastāvīgu metodi, bet gan tikai periodiskai autotransporta 

klasifikācijas precizēšanai. 
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3.6.att. Vizuālās satiksmes skaitīšanas forma 
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3.5.2.2. Satiksmes uzskaite ar iekārtām 

      Automātiskās satiksmes uzskaites iekārtas sastāv no skaitīšanas iekārtas un gumijas 

caurulēm, kas tiek perpendikulāri nostieptas attiecībā pret autotransporta plūsmu 

(pārvietojamos uzskaites punktos un induktīvajiem kontūriem, kas var būt papildināti ar 

ass slodţu noteikšanas sensoriem (stacionārajos uzskaites punktos). Šo iekārtu 

uzstādīšanai un datu nolasīšanai lieto portatīvo datoru vai speciālu datu uzstādīšanas un 

nolasīšanas moduli, jo uzreiz pēc datu nolasīšanas ir iespējama to apstrāde ar 

datorprogrammu palīdzību, kas samazina laika patēriľu, transformējot datus no moduļa 

datorā. Automātiskās satiksmes uzskaites iekārtas darbojas gaisa temperatūrā no -20
0
 

līdz +60
0
. Iekārtas ir nodrošinātas pret atmosfēras nokrišľu iedarbību. 

Pārvietojamās satiksmes uzskaites iekārtas. 

      Pārvietojamās satiksmes uzskaites iekārtas darbības principi: 

 Gaisa plūsmas izmaiľas, brīdī, kad automobilis šķērso perpendikulāri 

braukšanas virzienam, nostieptos gumijas sensorus. Katru šādu gaisa spiediena 

izmaiľu skaitīšanas iekārta reģistrē vai nu kā automobili vai kā asi, atkarībā no 

uzstādītās konfigurācijas; 

 Ātruma parametra noteikšanas pamatā ir laiks, kas paiet, kamēr viens transporta 

līdzeklis šķērso katru no sensoriem; 

 Braukšanas virziena noteikšanā jāseko pareizai sensoru pieslēguma secībai pie 

uzskaites iekārtas, kas nodrošina korektu šī parametra mērījumu. 

      Pārvietojamās satiksmes uzskaites iekārtas var uzstādīt jebkurā asfaltētā ceļa posmā 

un jebkuros laika apstākļos, izľemot ziemas sezonu, tā kā ziemā tiek lietotas riepas 

aprīkotas ar radzēm, kas nelabvēlīgi iedarbojas uz gumijas sensoriem. Tāpat nav 

ieteicams šos uzskaites punktus uzstādīt uz ļoti intensīvas satiksmes autoceļiem, kas ir 

saistīts ar ierobeţoto sensoru izturību. Atkarībā no autoceļa brauktuvju izkārtojuma ir 

atkarīgs arī sensoru izvietojums(3.7.att.) , kas savukārt nosaka iegūstamās informācijas 

parametrus. 
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3.7.att. Sensoru izkārtojums: divas paralēli nostieptas gumijas caurules perpendikulāri 

pāri divām joslām (50 – 100 cm attālumā). 

 

Stacionārās satiksmes uzskaites iekārtas. 

      Satiksmes uzskaites iekārtu darbības princips stacionāros uzskaites punktos ir 

sekojošs: 

 Pieslēdzot uzlādētu skaitītāju indukcijas cilpām, ap tām rodas magnētiskais 

lauks; 

 Indukcijas cilpas reģistrē katru automobili, kas šķērso tās un atkarībā no laika, 

kad tas skar šo zonu un atstāj to un transporta līdzekļa garuma, klasificē tos 

norādītajās klasifikācijas shēmās vai uzstādītajās garuma grupās. Šis princips ir 

parādīts attēlos. 

 

3.8.att. Indukcijas cilpu darbības princips. 
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3.9.att. Indukcijas cilpu darbības princips. 

 

      Katrs automobiļu tips, šķērsojot indukcijas cilpas, dod savu magnētisko vilni, kas ir 

atkarīgs no metāla masas un attāluma: 

 Vieglās automašīnas signāls, kas ir zemāka un īsāka, dod vienu spēcīgu 

magnētisko vilni; 

 Kravas transportlīdzekļa, kas ir augstāks, radītais magnētiskais signāls ir vājāks 

un, atkarībā no tipa, izkliedētāks. 

      Lai novērstu iespējamos datu izkropļojumus, nepieciešama periodiska vizuālā 

uzskaite, kuras laikā noskaidro transporta tipus un garumus, un ľem vērā datu apstrādes 

procesā. 

      Braukšanas ātruma noteikšanā, līdzīgi kā izmantojot gumijas sensorus, tiek rēķināts 

laiks, kas paiet automobilim pārvietojoties no vienas indukcijas cilpas līdz otrai. 

Indukcijas cilpu skaits un izvietojums uz autoceļa ir atkarīgs no autoceļa platuma un 

joslu skaita. 

Ass slodţu noteikšanas iekārtas. 

      Lai noteiktu transporta līdzekļu radītās ass slodzes var izmantot divu tipu iekārtas: 

 Portatīvā automobiļu svēršanas sistēma; 

 Ass slodţu noteikšanas sensori. 

 

Portatīvā automobiļu svēršanas sistēma 

      Šāda tipa iekārta sastāv no divām svēršanas platformām un atsevišķa rādītāja. 

Sistēma sver automobiļu ass slodzes līdz 20 000 kg uz vienu asi un kopējo automobiļa 

svaru, to uzrādot vai nu statiski, mašīnai apstājoties uz platformām vai kustībā, mašīnai 

braucot lēnām ar ātrumu ~5 km/h pār plātnēm. 
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      Svēršanas procesā iespējam iegūt sekojošu informāciju: 

- slodze uz katru asi; 

- kopējais svars; 

- automobiļa tips (ar vai bez piekabes); 

- automobiļa asu skaits. 

      Svēršanas procedūru iespējams veikt jebkurā ceļa posmā, ja ir nepieciešamie 

priekšnosacījumi: 

- atkarībā no satiksmes intensitātes ir jābūt pietiekoši garam ceļa posmam, pa kuru 

novirzīt sveramo autotransportu, lai nerastos sastrēgums uz ceļa; 

- līdzena vieta platformas novietošanai; 

- laika apstākļi bez ievērojamiem nokrišľiem. 

      Platformas savā starpā var savienot ar kabeļiem vai infrasarkano staru palīdzību, kas 

ļauj datus no svaru plātnēm novadīt uz rādītāju, kur var nolasīt mērījumus vai izdrukāt 

talonu. 

 

3.10.att. Izdrukas paraugs. 

 

      Šāda tipa automašīnu svēršana notiek samērā ātri, ja tas notiek neapstādinot kustību. 

Bet šī tipa svēršanas iekārtām ir arī trūkumi: 

- mērījumu iespējamība atkarībā no laika apstākļiem; 

- pie lielas satiksmes intensitātes nav iespējams izkontrolēt visus automobiļus; 

- nav iespējams noteikt maksimumstundas pārslogotajam transportam; 
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- svēršanas procedūras ilgumu nosaka iekārtas barošanas avota (baterijas) 

ierobeţotais darbības laiks; 

- nav iespējas iegūt datus reālā laikā un pastāvīgi (līdz ar to nav objektīva 

statistika); 

- nevar automatizēt svēršanas procesu, neaizkavējot satiksmi; 

- nevar svērt sabiedrisko transportu, jo nav vēlams to aizkavēt. 

 

Stacionārās svēršanas iekārtas. 

      Ērtākas ir stacionārās ass slodţu noteikšanas iekārtas. Šo iekārtu pamatā ir svēršanas 

sensori, kas ir iefrēzēti asfalta segumā un līdz ar to neierobeţo transporta kustību. 

Atkarībā no sensoru uzbūves principa un materiāliem, ir atkarīga to izturība un 

precizitāte. Izturīgāki pret slodzēm un ar augstāku precizitātes pakāpi ir kvarca ass 

slodţu noteikšanas sensori. Šādu sensoru pamatā ir kvarca sensors(3.11.att), kas garantē 

augstu darbības stabilitāti pie jebkura kustības ātruma un pie lielām temperatūras 

amplitūdām (-400 līdz + 80), jo tajā nav nevienas kustīgas daļas. 

 

 

3.11.att. Kvarca uzskaites elements 

 

      Ass slodţu noteikšanas sensorus lietderīgi uzstādīt kombinācijā ar induktīvajiem 

satiksmes intensitātes uzskaites kontūriem, kas nodrošina sekojošas informācijas ieguvi: 

- slodze uz katru asi; 

- kopējais svars; 

- auto tips; 

- garums; 

- riteľu bāze; 

- ātrums; 

- intensitāte; 
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- attālums starp automobiļiem (metros un sekundēs); 

- šasijas augstums. 

      Šādu svēršanas sensoru izvietojumus uz brauktuves, tāpat kā satiksmes uzskaites 

sensoriem, ir atkarīgs no autoceļa joslu un brauktuvju platuma un skaita. 

       Izanalizējot svēršanas datus, var noteikt diennakts stundas, kad pārslogotais 

transports ir visvairāk un veikt šai laikā kontroli. Ir iespēja papildināt šādu satiksmes 

uzskaites punktu ar foto kameru, kas atvieglotu pārslogoto transporta līdzekļu fiksēšanu, 

jo šāda tipa iekārtas ļauj izdrukāt talonu ar ass slodzēm un attēlu, kurā redzams 

pārslogotais transporta līdzeklis un pārkāpuma laiks(3.12.att.).  

 

 

3.12.att. Izdrukas paraugs 
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4. Autoceļa zemes klātnes ūdens – siltuma režīms  

4.1.  Ūdens – siltuma režīma būtība 

      Zemes klātne ir teritorijas josla, ko ierobeţo sānu grāvju ārējās nogāzes vai arī 

ierakumu (uzbērumu) nogāţu krustojumu līnijas ar zemes virsmu. 

      Vislielākā ietekme uz ceļa zemes klātnes noturību ir klimatam, hidroloģiskiem 

apstākļiem, apvidus reljefam, grunts ģeoloģiskai uzbūvei un augu valstij. Katra 

atsevišķa faktora ietekmi ir grūti novērtēt, jo bez tiešas iedarbības šie faktori ir 

savstarpēji saistīti un uzlabo vai pasliktina autoceļu ekspluatācijas apstākļus. Autoceļu 

ekspluatāciju ļoti stipri ietekmē klimatiskie apstākļi: 

- temperatūras svārstību ātrums un amplitūda; 

- apvidus maksimālā temperatūra; 

- nokrišľu daudzums un iztvaikošanas intensitāte; 

- valdošo vēju virziens un stiprums; 

- zemes sasalšanas dziļums un sniega segas biezums; 

- gruntsūdens līmenis. 

Procesu kopumu, kas norisinās zemes klātnē gada laikā, mainoties klimatiskajiem 

apstākļiem – mitrumam un temperatūrai, sauc par zemes klātnes ūdens – siltuma 

režīmu. 

            Atsevišķos gadalaikos atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem zemes klātnē 

norisinās ūdens – siltuma reţīma maiľas process (4.1.att.). Tā, piemēram, rudens lietus 

periodā, lietus ūdeľiem iesūcoties zemē, daudz ūdens uzkrājas zemes klātnē. Tas 

iesūcas zemes klātnē arī no sānu rezervēm un sāgrāvjiem. Ūdens, kas iekļuvis zemes 

klātnē, pārvietojas no vietām ar augstāku temperatūru uz vietām ar zemāku temperatūru. 

Šī procesa intensitāte ir atkarīga no gaisa temperatūras maiľām, gruntsūdens līmeľa un 

grunts sastāva. Gruntis, kas satur daudz putekļu daļiľu, piemēram, putekļains, smilšains 

māls un plūstoša smilts ir nedrenējošas gruntis. Tās piesātinās ar ūdeni, nav noturīgas. 

Šādās gruntīs ūdens, ja tas netiek aizkavēts, pa grunts kapilāriem paceļas 1.5 – 2.0 m 

augstu un nokļūst zem ceļa segas. 
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a – uzbērumā; b – ierakumā; 1 – nokrišľi; 2 – virsmas ūdeľi; 3 – infiltrējošais ūdens; 4 – tvaikveidīgs ūdens; 5 – 

plēvveida ūdens; 6 – kapilārais ūdens. 

4.1. att. 

 

      Drenējošās gruntīs (kfiltr > 0.5 m/dn), piemēram, smiltī, smilšainā grantī vai 

grantainās gruntīs, ūdens uzsūkšanās pa kapilāriem nenotiek. Vietās, kur ir augsts 

gruntsūdens līmenis un stāvoši virszemes ūdeľi, zemes klātne parasti piesātinās ar 

ūdeni. 

      Ziemā mitrums pārvietojas no apakšējiem (siltākiem) slāľiem uz virsējiem 

(aukstākiem) grunts slāľiem. Tā cēlonis ir spiedienu starpība mitruma plēvītēs, kas 

aptver grunts daļiľas. Ūdens, kas uzkrājas zemes klātnē, sasalst sasalšanas zonā. Zemes 

klātnē grunts sasalst pakāpeniski, sākot no virsējās kārtas, kur ir viszemākā temperatūra. 

Ūdenim sasalstot, tā tilpums ievērojami palielinās. Sasalst arī ūdens, kas pieplūst pie 

sasalšanas robeţas. Tādējādi izveidojas ledus kristāli un lēcas. 

      Palielinoties to tilpumam, autoceļa segums izspieţas uz augšu un sākas sala  

izcilājumu  jeb kūkumošanās process. Ja autoceļa zemes klātne ir izbūvēta no daţādām 

gruntīm, kas nav vienmērīgi noblīvētas, izveidojas nevienmērīgi kūkumi. Visintensīvāk 

kūkumošana noris putekļainās un mālainās gruntīs un apvidos ar augstu gruntsūdens 

līmeni.  

      Pavasarī sākas grunts atkušana. Vispirms atkūst ceļa brauktuve un zemes klātnes 

virsējā daļa, kas atrodas zem brauktuves, bet nomales atkūst lēnāk. Tāpēc zem ceļa 

seguma sakrājas ūdens un, ja nav atrisināta tā atvade, autoceļa seguma pamats un grunts 
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zem tā piesātinās ar ūdeni. Ūdens filtrāciju kavē arī zemes klātnes apakšējie sasalušie 

slāľi. Autoceļa sega pārlieka mitruma ietekmē zaudē noturību un nestspēju. Vasarā 

mitrums ceļa zemes klātnē parasti samazinās un palielinās ceļa segas nestspēja. 

 

CEĻA NESTSPĒJAS IZMAIĽAS GADA LAIKĀ. 

Ceļa 

nestspēja 

 
Aprēķina 

nestspēja 

 

Ievērojami 
samazināta 

nestspēja 

         

         

         

 

 

 

        

 Ziema  Pavasaris  Vasara Rudens Ziema 

Gadalaiki 
I – ceļa ķermenis sasalis, nestspēja ir lielāka par aprēķināto 

II – ceļa ķermenis atlaiţas, bet apkārtējā augsne atrodas sasalumā, ceļa nestspēja ir stipri pazemināta 

III – no ceļa ķermeľa liekais mitrums novadīts, nestspēja atrodas aprēķina robeţās 

IV – rudens lietavu laikā ceļa ķermenis izmirkst un nestspēja samazinās 

                                                4.2. att. 

4.2.  Zemes klātnes kūkumošanās novēršana 

      Apvidus vietās, kurās ir pastāvīgi augsts ūdens līmenis, jāveic autoceļu uzturēšanas 

pasākumi, kas novērš zemes klātnes pārsātināšanos ar ūdeni: 

- transporta kustības ierobeţošana vai pilnīga pārtraukšana līdz zemes klātnes 

pilnīgai atkušanai, izţūšanai un nestspējas atgūšanai; 

- drenāţas sistēmu ierīkošana gruntsūdens līmeľa pazemināšanai; 

- zemes klātnes pacēlums virs gruntsūdens līmeľa; 

- sāngrāvju profila atjaunošana. 

4.3.  Ceļu posmu uzturēšana kūkumojošās vietās 

      Ceļu uzturēšanai kūkumainās vietās pievērš īpašu uzmanību visos gadalaikos. 

Rudenī, līdz lietus periodam, saved kārtībā ceļa segu, nomales, sāngrāvjus un drenāţas 

sistēmas. Pirms sala iestāšanās noplanē grants segas un nomales ceļiem ar melno 

segumu. Nomalēm izveido 4 – 6% šķērskritumu. 

      Ziemas sākumā nedrīkst pieļaut sniega uzkrāšanos uz ceļa. Lai panāktu ātrāku un 

vienmērīgāku ceļa klātnes sasalšanu līdz metra dziļumam un novērstu ūdens pieplūšanu 

segas pamatiem no grunts apakšējiem slāľiem, sniegs jāattīra visā ceļa klātnes platumā. 

      Pavasarī grunts vispirms atkūst zem ceļa segas, sevišķi zem melnām segām. Turpretī 

nomales atkūst daudz lēnāk. Zem segas sakrājas ūdens un, ja tam nav iespējas noplūst, 

I 
 

II III IV I 
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ceļa sega zaudē noturību, nestspēju un transporta kustības rezultātā tiek salauzta. 

Vieglākais ceļš segas saglabāšanai ir pilnīga autotransporta kustības slēgšana 

kūkumainos posmos, taču tas ne vienmēr ir iespējams. Tāpēc jāmeklē iespējas 

nodrošināt ceļa klātnes vienmērīgu atkušanu visā platumā, kas nodrošinātu ūdens izvadi 

no zemes klātnes. Jānovāc sniegs un ledus no ceļa klātnes, jāatbrīvo no sniega nogāzes, 

jāatbrīvo no ledus drenu izvadi. Ceļa melnās segas pārklāj ar skuju koku zaru kārtu, ko 

pārsedz ar smilts kārtu 10 – 15 cm biezā slānī. Šis paľēmiens veicina vienmērīgu ceļa 

klātnes atkušanu un izlīdzina autotransporta slodzes uz melno segu. 
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4.3. att. 
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5.  Autoceļa segas deformācijas un bojājumi 

5.1.  Segas elastīgās un plastiskās deformācijas 

      Ceļu segas projektē pamatojoties uz pieľēmumu, ka segai jādarbojas kā elastīgai vai 

viskoelastīgai daudzslāľu struktūrai, kas balstīta uz elastīgas vai viskoelastīgas grunts 

pamatnes. Balstoties uz šo pieľēmumu, aprēķina spriegumus, deformācijas un ielieces, 

ko izraisa satiksmes slodzes un vides faktori jebkurā segas punktā vai zem segas. 

      Tātad paredzētās ceļa segas ekspluatācijas īpašības (stiprība, noturība, līdzenums 

u.c.) var garantēt tikai tad, ja sega darbojas elastīgi, tādēļ laikā līdz kārtējiem segas 

atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbiem nav pieļaujamas plastiskās (jeb paliekošās) 

deformācijas. 

      Atkarībā no darbības veida un no elastības segas iedala: 

1. stingās segas (tās raksturo ievērojama lieces pretestība – dzelzsbetons, 

saspriegtais dzelzsbetons; projektē atbilstoši dzelzsbetona darbības stadijām); 

2. nestingās segas (visas pārējās – asfaltbetona, šķembu, grants u.c. segumi). 

      Nestingo ceļa segu pretestība slodţu iedarbībai galvenokārt ir atkarīga no grunts 

pamatnes spiedes pretestības. Segas uzdevums ir sadalīt slodzi uz pietiekami plaša 

grunts pamatnes laukuma. 

 

 

5.1. att. Segas darbības stadijas 

 

      Nestingo segu darbības veidi parādīti 5.1. attēlā. Šādām segām izšķir 3 darba 

stadijas: 

1. darba stadija: noformēšanās periodā npal. izveidoja noteikta lieluma paliekošā 

deformācija fpal.  un turpmāk, ja vien ceļš nav pārslogots un, ja pamatnes grunts 
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ir pietiekami sablīvēta (tātad ir ievēroti būvēšanas un ekspluatācijas 

nosacījumi), ceļa sega darbojas elastīgi. Šajā gadījumā ceļa būvmateriālu un 

grunšu deformācijas (to raksturo relatīvā deformācija ε) un aprēķina slodzes 

izraisītā sprieguma σ sakarība ir lineāra. Šo rādītāju attiecība ir konstanta un to 

sauc par segas elastības moduli E: 




E  

2. darba stadija: sega darbojas elastīgi, tomēr atsevišķos periodos veidojas 

plastiskās deformācijas, tādēļ summārai ieliecei ir tendence pieaugt. Ziemas 

periodā tvaikveida ūdens pārvietojas virzienā no grunts ūdens līmeľa uz zemes 

klātnes augšējo daļu un arī segu. Ūdenim iespieţoties sasaluma zonā, veidojas 

ledus kristāli un lēcas. 

      Sevišķi intensīvi ūdens migrē laika apstākļos, kad stipra sala periodi bieţi 

mainās ar atkušľiem. Tādos gados pamatnes grunts pēc atkusuma ir ļoti 

pārmitrināta un kļūst plastiska; ir liela iespēja, ka ceļa segā radīsies paliekošās 

deformācijas. Asfaltbetona segums vissaspriegtāk darbojas pavasara sākumā, 

kad gaisa temperatūra ir daţi grādi virs nulles. Pavasara beigās, kad ceļa klātne 

ir gandrīz pilnīgi atkususi un dienas vidējā temperatūra ir ap +10
0
C, asfaltbetona  

elastības moduļi, materiāla pārmitrināšanās dēļ, ievērojami samazinās (pat no 

4500 MPa uz 3200 MPa). Tātad pie tiem pašiem spriegumiem (spriegums ir tieši 

proporcionāls pieliktajiem spēkiem) rodas ievērojami lielākas deformācijas. 

      Vasaras apstākļos seguma virsma var sakarst līdz 50
0
C, tādēļ asfaltbetona 

bīdes stiprība jāpārbauda arī ar šai temperatūrai atbilstošajiem elastības 

moduļiem. 

      Apstākļos, kad pamatnes grunts izturība ir samazinājusies, katrs smagā 

transporta līdzekļa pārbrauciens izraisa nelielu plastisko deformāciju, kuras pie 

atkārtotas slogošanas summējas un kļūst ievērojamas. Ja summārā paliekošā 

deformācija pārsniedz lielumu, kas pieļaujams attiecīgajai segas konstrukcijai, 

tad sākas segas sabrukums. 

      Sega var plastiski deformēties arī tad, ja ceļu ekspluatē neparedzēti smagi 

kravas automobiļi, kādiem segas konstrukcija nav aprēķināta. 

      Minētajos nelabvēlīgajos apstākļos var tikt pārsniegta pieļaujamā 

deformācija, kas raksturo segas izturības robeţu; 
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3. darba stadija: segā strauji uzkrājas plastiskās deformācijas. Tas var notikt, ja 

grunts pamatnes pretestība ir ievērojami samazinājusies. Tad segas iegrimes 

process, kas sākumā noris lēni, kļūst straujāks un sega īsā laikā saplaisā. 

      Lai novērstu segas pilnīgu sagrūšanu, pavasara šķīdoľa laikā bieţi ir 

nepieciešams ierobeţot smago automobiļu kustību. 

      Ceļa segas deformēšanās ir vairāku procesu rezultāts, tomēr visbūtiskākā ir 

transporta līdzekļu radītā spiediena ietekme (5.2.att.). 

 

 

5.2.att. 

      Riteľu slodţu ietekmē pamatnes grunts aktīvās zonas robeţās tiek saspiesta un sega 

ieliecas. Rezultātā izveidojas ieliekta virsma, ko mēdz saukt par „iespieduma trasi‖. 

Laukums, uz kādu tieši uz segas tiek pielikts riteľa svars, segā izplešas zem zināma 

leľķa, tādēļ jo biezāka ir sega, jo uz lielāka tās pamatnes laukuma sadalās pieliktais 

spēks. Līdz ar to mazāki ir arī spiedes spriegumi gruntī. Plastiskas grunts izspiešanās 

var rasties, ja grunts pamatnes pretestība ir neliela; tad sega strauji sabrūk. 

      Zem slodzes sega ieliecas. Šajā gadījumā segas apakšējā kārta zem slodzes riteľa 

pagarinās (tiek stiepta). Stiepti apgabali rodas arī segas virskārtā uz abām pusēm no 

spiediena pielikšanas vietas. Ja šie stiepes spēku radītie spriegumi pārsniedz 

pieļaujamos, rodas plaisas. 

      Pa riteľa kontaktlaukuma perimetru uz segu iedarbojas arī bīdes spriegumi (5.3.att.). 

Gadījumā, ja sega nav pietiekami bieza vai pamatnes izturība par mazu, sega var 

iebrukt. 
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5.3. att. Transportlīdzekļu riteľu izraisītie spriegumi ceļa segā 

 

      Seguma ieliece ir vienīgais lielums, ko var izmērīt un līdz ar to noteikt segas 

stiprību. Minētās  ielieces deformācijas veida nozīme ceļa segas sabrukumā šobrīd  vēl 

nav pietiekami izpētīta. 

      Veicot ceļa segas aprēķinu, slogošanas reţīmu raksturo transporta līdzekļu riteľu 

slodţu iedarbības veids, ilgums un atkārtojumu daudzums. Braucoša automobiļa riteľa 

slodzes iedarbība ir īslaicīga (0,1 sekunde) un dinamiska (kd = 1,3), turpretī stāvoša 

transporta līdzekļa iedarbība ir ilgstoša (>10min) un statiska (kd = 1,0). 

      Nestingai ceļa segai, ja tā ir pakļauta tikai īslaicīgas dinamiskas slodzes iedarbībai, 

saskaľā ar projektēšanas aprēķinu metodiku, jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

 segas elastīgai ieliecei jābūt pieļaujamās robeţās; 

 pamatnes gruntij un vāji saistītiem segas materiāliem jābūt noturīgiem pret bīdi; 

 monolīto materiālu stiepes pretestībai ir jābūt pietiekamai. 

      Spriegumus, deformācijas un ielieces, ko izraisa satiksmes slodzes un vides faktori, 

aprēķina pamatojoties uz minētajiem nosacījumiem. Līdz ar to aprēķinā ľem vērā šādus 

pieľēmumus: 

 segas un grunšu deformācijas un aprēķina slodzes izraisīto spriegumu sakarība ir 

lineāra (respektīvi, sistēma darbojas elastīgi); 

 dinamiskas vai statiskas slodzes izraisītos segas slāľu spriegumus un 

deformācijas iespējams noteikt, izmantojot elastības teorijas slāľotai pustelpai 

atrisinājumus, kuros ľemts vērā arī slāľu savstarpējās sasaistes spēki; 
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 transportlīdzekļu slodţu iedarbības ilgumu un daudzreizējās slogošanas efektu 

var ievērtēt, ievedot aprēķinā materiālu viskoelastīgo īpašību un noguruma 

raksturotājus atkarībā no brauktuves izmantošanas īpatnībām (bez apstāšanās 

izbraucamie posmi, apstāšanās posmi pirms krustojumiem, pieturvietas, 

nomales, stāvlaukumi); 

 inerces spēki, kas rodas segas deformēšanas rezultātā, ir tik mazi, ka aprēķinā 

tos var neľemt vērā; 

 ceļa segas robeţstāvokli (pieļaujamo elastīgo ielieci) nosaka materiālu 

raksturotāji, kas atkarīgi no katra slāľa materiāla un grunts īpašībām, slāľu 

novietojuma konstrukcijā un segas darba apstākļiem. Šie raksturotāji ir: 

1. elastības modulis E; 

2. iekšējās berzes leľķis φ; 

3. materiāla saiste c; 

4. stiepes pretestība Rst; 

 par aprēķina transporta līdzekļiem pieľem vissmagāko automobili un autobusu, 

kuru pārvietošanās pa aprēķināmo ceļu ir paredzama atkusuma laikā pavasarī; 

 summēto ass slodţu daudzumu ievērtē, nosakot materiālu un grunšu stiprības 

raksturotājus un segas konstrukcijas pieļaujamo elastīgo ielieci kopumā. 

 

 

 

5.2. Ceļu melno segumu deformācijas un sagraušanas veidi 

      Ceļa segumam ir jāuzľem automobiļu satiksmes aprēķina intensitāte un jāiztur 

dabas faktoru ietekme, kas valdošie dotajā apkārtnē. Tehniskie noteikumi prasa, lai 

virsma būtu līdzena, raupja un neslidena, bet seguma materiāls viendabīgs pēc 

kvalitātes, sastāva un sablīvēšanas pakāpes visā laukumā. Tam jābūt ar uzdotu stiprību 

un labu pret izturību pret mainīgiem apstākļiem (temperatūras izmaiľa, ūdens 

iedarbība). Melnais segums kā ceļa konstrukcijas virsējais slānis lielā mērā pakļauts 

nodilumam un citu ar automobiļu riteľiem un dabas faktoriem izraisītu iedarbību. 

      Nodilums ir viens no ceļa bojājumu pamatveidiem, kas nosaka tā kalpošanas laiku. 

Nodilums ir slāľa biezuma samazinājums, tam ekspluatācijas laikā zaudējot materiālu 

riteľu un dabas faktoru iedarbības dēļ. 

      Nodilums notiek pieskares spēku iedarbībā, kas darbojas riteľa nospieduma plaknē. 

To izsauc riepu darbs, lai pārvarētu berzes spēku. Pieskares spriegumi pēdas plaknē 
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izsauc ceļa segas dilšanu. Sega nodilst visa ceļa posma garumā it īpaši rites plaknē, kur 

automobiļu riteľi iet vienā sliedē. 

      Lobīšanās ir no seguma plāno plēvīšu un materiāla sīko daļiľu atdalīšanās ūdens un 

sala iedarbībā. Īpaši intensīvi šis process notiek pavasara periodā pie bieţa augšējo 

segas slāľu sasilšanas dienā un sasalšanas naktī. Intensīvāk lobīšanās notiek materiāliem 

ar lielu porainību un  hlorīdu klātbūtni, ko izmanto cīnoties ar apledojumiem. 

      Izdrupšana ir ceļa melnās segas sagraušanas process pēc lobīšanās, kad no segas 

atdalās jau lielāki minerālā materiāla graudi. No asfaltbetona segas atdalās tie šķembu 

graudi, kam ir slikta saiste ar bitumenu. 

      Segas malu aplūzumi ir segas bojājums tās savienojuma vietā ar ceļa nomali. 

Visbieţāk tā notiek smagajam transportam uzbraucot uz apmales. 

      Viļľi ir deformācijas veids, kas veidojas segās ar pārlieku plastiskumu. 

Deformācijas veidojas augšējā asfaltbetona kārtā pieskares spēku iedarbībā, kā 

sabiedriskā transporta pieturvietās un krustojumos; vietās, kur strauji jābremzē. Viļľi 

pārsvarā veidojas karstajā periodā, kad segums var sasilt līdz 60
0
C un vairāk. Uz 

pārlieku plastiskiem grunts un grants segumiem, kas apstrādāti ar organisko saistvielu 

viļľi var sasniegt tādus izmērus, ka kustība šajā ceļā kļūs neiespējama. Viens no viļľu 

veidiem ir uzplūdums, pie kura materiāls nobīdās perpendikulāri braukšanas virzienam. 

Savkārt pieturvietās materiāls nobīdās uz ceļa apmales pusi. 

      Segas nobīdīšanās ir segas deformācija, kas notiek iedarbojoties pieskares spēkam 

no automobiļu riteľiem, īpaši to bremzēšanas vietās. Nobīdīšanās galvenokārt notiek, ja 

segai nav pietiekama saiste ar pamatni vai apakškārtu. Nobīdes rezultātā rodas plaisas. 

Plaisu vietās segums sabrūk. 

      Plaisas asfaltbetonā veidojās segām ar nepietiekami stipru pamatni. Tā ir sabrukuma 

sākuma pazīme. Tās veidojas arī sliktu divu kārtu saistes rezultātā, kad asfaltbetonu 

ieklājot karsts maisījums saskaras ar agrāk ieklāto auksto slāni. Slīpās plaisas rodas 

garen un šķērsplaisu attīstības rezultātā, pie nepietiekamas segas stiprības. 
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ASFALTBETONA DEFORMĀCIJAS VEIDI UN TO IESPĒJAMI RAŠANAS IEMESLI 

5.1. tab. 

Asfaltbetona 

seguma 

deformācijas veidi 

Iespējami deformācijas rašanas iemesli 

Asfaltbetona 

projektēšana 

Asfaltbetona 

izgatavošana 

Asfaltbetona 

ieklāšana 

Asfaltbetona 

ekspluatācija 

Ceļa  

uzturēšana 

Dabas faktoru 

ietekme 

Pamatnes 

nepietiekama 

stiprība 

Nodilums  - - - +  + - 

Lobīšanās    + + + + - 

Izdrupšana    + + +  - 

Apmaļu nolūšana - - - + - - - 

Viļľveida 

deformācijas 

+   +  +  

Ķemme    +  +  

Iespiedumi      + + 

Plaisas         

Bedre (izsitums)   + +    

Seguma nobīde   + +    

Ceļa gramba 

(sliede) 

   +   + 
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      Plaisu tīkls  ceļu segumos veidojas pie palielinātas slodzes, kas izsauc ievērojamu 

izliekumu, pie nepietiekami stipras pamatnes. Daudzas plaisas veidojas uz pamatľu 

šuvēm. Segas sabrukuma pamatveids ir plaisas uz asfaltbetona segumiem, kas ir pat 

bīstamākas nekā nodilums. 

      Bedre vai izbraukta vieta  ir sabrukuma veids, kas ir padziļinājums ar salīdzinoši 

stāvām malām. Tas veidojas seguma materiālā lokālā sabrukuma rezultātā. Galvenais 

bedrīšu rašanās iemesls ir nekvalitatīvi veiktie būvdarbi (nav līdz galam noblīvēts 

asfaltbetons), zemākas kvalitātes materiāla pielietojums, materiāls ir piesārľots ar 

nevēlamiem piemaisījumiem un no paaugstinātas automobiļu riteľu dinamiskās 

iedarbības. 

 

5.3.  Seguma nodiluma noteikšana 

         Nodilums ir segas bojājuma pamatveids, pēc kura lieluma nosaka segas stāvokli 

un iespējamo tā kalpošanas laiku. Lai noteiktu faktisko nodilumu uz ceļa, nepieciešams 

periodiski to mērīt. Lai noteiktu nodiluma vērtību h, ja zināms sākotnējais segas 

biezums H, izmēra esošo (paliekošo) segas biezumu Hp (att.). 

 

h = H – Hpv 

 

                            h 

 

 

 

5.3. att. Segas nodiluma mērīšana 

      

       Ikgadējs pilnveidota seguma nodilums ir neliels, bet, lai to noteiktu, ir vajadzīgas 

augstas precizitātes ierīces. Visvienkāršākais un uzskatāmākais nodiluma noteikšanas 

paľēmiens ir segumā ieasfaltēt trapecveida plātnes no mīksta tērauda vai kaļķakmeľa 

vienlaicīgi ar segumu (5.4.att.). Izmērot ribas garumu l1 un zinot sākotnējo garumu l, 

var noteikt nodilumu T gadu garumā. 

 

 

 

Hp                                                                               H 
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5.4. att. Kaļķakmens plātnīte nodiluma noteikšanai 

  ,2/111 th  

kur      ht – seguma nodilums t gados, mm. 

 

5.4.  Ceļa seguma saķeres noteikšana 

      Saķeres koeficienta skaitliskā vērtība mainās atkarībā no gada laika un seguma 

ekspluatācijas  stāvokļa. Saķeres koeficients  uz asfaltbetona segumiem savu maksimālo 

vērtību sasniedz ziemas periodā, asfaltbetona sastāvā esošais bitumens ir ciets un 

neelastīgs materiāls. Saķeres koeficients uz mitras virsmas samazinās, palielinoties 

braukšanas ātrumam. Satiksmes drošības jomā saķeres koeficienta loma ir ārkārtīgi 

liela, jo tā nepietiekama skaitliskā vērtība ievērojami pasliktina braukšanas apstākļus un 

pagarina bremzēšanas ceļu. Satiksmes koeficienta skaitliskā vērtība ir atkarīga arī no tā, 

vai segums ir tikai mitrs vai arī to klāj noteikta biezuma ūdens slānis. Intensīvu nokrišľu 

gadījumā, vai arī nokrišľiem uzkrājoties risās, var veidoties situācija, kad 

transportlīdzekļa riepas nesaskaras ar segumu, bet gan slīd pa ūdeni. Šo fenomenu dēvē 

par akvaplanāciju. 

      Saķeres koeficientu ietekmējošie faktori: 

 braukšanas ātrums; 

 riepu protektora stāvoklis; 

 riepu veids; 

 seguma tīrības pakāpe; 

 seguma vecums; 

 seguma veids. 

      Saķeres koeficienta individuālās vērtības noteikšanai lieto Skotijas firmas Findlay 

Irvine Ltd. Automātisko mēriekārtu GripTester, kuru velk automašīna ar konstantu 

ātrumu un kura nosaka saķeres koeficientu, izmantojot bremzējošu mērriteni pēc 

1=10 

 

 

 

    l:l                                                        H 

 

 

 

30 

 

 

                             l1                                                                                    

     h 
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fiksētās izslīdes principa uz samitrinātas asfaltbetona segas virsmas. Mērritenis ir 

aprīkots ar atbilstošu riepu. Saskaľā ar datorprogrammu mēriekārta GripTester 

automātiski fiksē mērritenim pielikto horizontālo berzes spēku un vertikālo slodzi, 

apstrādā iegūtos datus un nosūta uz datoru aprēķināto saķeres koeficientu ik pēc katriem 

mērāmā posma desmit metriem, fiksē iekārtas ātrumu mērāmajā posmā, automātiski 

veic saķeres koeficienta vidējo vērtību aprēķinu katriem mērāmā posma 100 metriem. 

Mēriekārta nodrošina asfaltbetona segas samitrināšanu mērījumu vietā, iespēju uz 

displeja nolasīt saķeres koeficienta individuālās vērtības mērīšanas laikā un iegūt 

mērījumu rezultātu diagrammu izdrukas.  

      Saskaľā ar specifikāciju prasībām saķeres koeficienta individuālās vērtības ik pa 10 

m nedrīkst būt zemākas par 0,48. Saķeres koeficienta vidējās vērtības ik pa 100 m 

nedrīkst būt zemākas par 0,54. 

      Visvienkāršākais saķeres mērīšanas paľēmiens, kas neprasa speciālas iekārtas, ir 

bremzēšanas ceļa mērīšana. Šajā gadījumā saķeres koeficientu nosaka pēc formulas: 

iSv t  )254/( 2
 

kur   v – ātrums, pie kura nosaka  , m/s 

         tS  - bremzēšanas ceļa garums, m 

           i – garenslīpums. 

      Bremzēšanas ceļa garums atbilst attālumam, ko nobrauc automobilis no 

bremzēšanas sākuma pie dota ātruma v, līdz pilnīgai apstāšanās. 

      Nepieciešamais nosacījums, lai noteiktu bremzēšanas ceļu, ir automobiļa apstāšanās 

bloķējot visus riteľus, kā rezultātā automobilis slīdot gareniski pārvietojas. Pie lieliem 

ātrumiem šo paľēmienu izmantot ir bīstami, jo automobilis var apgāzties. 

      Pēc iepriekšējās formulas noteiktais saķeres koeficients izmainās nelineāri, atkarībā 

no ātruma. Līdz ar to precīzāk saķeres koeficientu ir to nosakot pēc vislielākā kustības 

samazinājuma lieluma. 

 a/g, 

kur     a – negatīvais paātrinājums, m/s 

           g - brīvās krišanas paātrinājums, m/s2 

      Pietuvināti var uzskatīt, ka  0,1·a 
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5.5.  Segas līdzenuma un raupjuma noteikšana 

      Palielinoties ceļa seguma deformāciju daudzumam un izmēriem, segums 

pakāpeniski maina savu sākotnējo  līdzenumu gan garen, gan šķērsvirzienā. Lai noteiktu 

kritisko momentu, kad nepieciešama seguma atjaunošana, katru gadu veic segas virsmas 

pārbaudi.  

      Ceļa seguma līdzenumu mēra gan statiski, gan dinamiski. Statiski to nosaka ar 3 m 

garu latu, kuru novieto uz seguma un mēra spraugu starp segumu un latu ik pēc 0,5 m . 

Dinamiski līdzenumu mēra ar speciālām iekārtām, kas ir uzmontētas uz automobiļa un 

fiksē transportlīdzekļa vertikālo pārvietojumu noteikta ceļa posma garumā. Plaši 

pazīstams ir IRI rādītājs, kura mērvienība ir m/km. 

      Bez nelīdzenumiem, kas ietekmē kustības apstākļus, svarīgs ir arī raksturs (pat 

pavisam nedeformēts), kas ietekmē riteľa saķeres pakāpi. 

      Virsmai jābūt līdzenai, ar pareizu ģeometrisku profilu; tai jābūt gludai, bet ne tādā 

mērā, lai šis gludums pārietu slidenumā. 

      Satiksmes ietekmē atsevišķi minerālgraudi nopulējas un nodilst – samazinās saķeres 

koeficients. Runājot par segumu, uzmanība jāpievērš divām svarīgām seguma virsmas 

raksturīpašībām – makrotekstūrai un mikrotekstūrai. 

      Mikrotekstūra – nelīdzenums ar viļľa garuma amplitūdu mazāku vai vienādu ar 0,5 

mm. To veido minerālgraudu virsma. 

      Makrotekstūra – nelīdzenums, kuru viļľa garums ir robeţās no 0,5 mm līdz 50 mm. 

To veido pati seguma virsma. 

      Mikrotekstūra kopā ar makrotekstūru nodrošina riepas un seguma saķeri. 

      Makronelīdzenumiem sasniedzot noteiktu vērtību, vairs nenotiek to iespiešanās 

riepā, bet gan transportlīdzekļa riepa, deformējot amortizatoru, pārbrauc pār šo 

nelīdzenumu. Līdz ar to segums vairs netiek uztverts kā līdzena virsma un, pieaugot 

braukšanas ātrumam, palielinās transportlīdzekļa vibrācija. 

      Raupjums ir ļoti svarīgs ceļa seguma raksturlielums, kuru novērtē ar riteľu riepas 

saķeri ar ceļa segumu. 

      Seguma raupjumu raksturo ar vidējo nelīdzenumu augstumu. Tā mērvienība ir mm. 

Visvienkāršāk to ir noteikt ar tā saucamo „smilšu apļa‖ metodi. Tās būtība ir – zināma 

granulometriskā sastāva smiltis ar noteiktu tilpumu izkliedē uz seguma virsmas 

piedodot smilšu masai apļa formu un izlīdzina tā, lai smiltis nosedz visus nelīdzenumus. 

Zinot smilšu apļa rādiusu, var aprēķināt vidējo nelīdzenumu augstumu – raupjumu. 
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      Jauniem segumiem sākumā ir pietiekoši liels raupjums, bet ar laiku raupjums 

samazinās un segums var kļūt bīstams pat vasaras periodā. Šī robeţa sākas tad, kad 

segas raupjums samazinās tiktāl, kad saķeres koeficients kļūst mazāks par 0,4. Līdz ar 

to ceļu ekspluatācijas laikā nepieciešams periodiski veikt ceļa seguma raupjuma 

novērtējumu. 
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6.  Autoceļu ikdienas uzturēšana 

6.1. Vispārējās nostādnes 

            Autoceļu ikdienas uzturēšana ietver sevī darbu kompleksu, kas paredz autoceļa 

uzturēšanas darbu veikšanu vasaras un ziemas periodā atkarībā no uzturēšanas klases, 

no autoceļa nodošanas ekspluatācijā līdz tā rekonstrukcijai. 

      Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ľemot vērā autoceļa 

klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko 

stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļa ekonomisko 

un sociālo nozīmi. Autoceļu uzturēšanas klases nepiemēro, ja ceļa posmā tiek veikta 

autoceļa būvniecība vai rekonstrukcija, autoceļš vai tā daļa tiek izmantota 

transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanai autoceļu būvniecības un rekonstrukcijas laikā 

autoceļu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai 

nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi. Autoceļu uzturēšanas klases 

atkarībā no satiksmes intensitātes valsts autoceļiem (6.1.tab.) un pašvaldību ceļiem 

(6.2.tab.) nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 [14]. MK noteikumi nosaka arī  

ikdienas  uzturēšanas  prasības un to izpildes kontroli. 

      Autoceļu vai to posmu sarakstus ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas sezonai un 

vasaras sezonai apstiprina, valsts autoceļiem – Satiksmes ministrija, bet pašvaldību 

autoceļiem – attiecīgā pašvaldība. 

      Lai nodrošinātu netraucētu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem pastāvīgos un 

mainīgos laika apstākļos, ceļa pārvaldītājs nodrošina autoceļu uzturēšanu, ievērojot 

prasības un darbu izpildes termiľus. Autoceļu ārkārtas uzturēšana ir neatliekami 

uzturēšanas darbi, kurus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa autoceļiem 

ārkārtējos laika apstākļos un pa avārijas stāvoklī esošiem autoceļiem, un tos veic 

prioritārā kārtībā, ľemot vērā konkrētā autoceļa ekonomisko un sociālo nozīmi. 

 

VALSTS AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS KLASES ATKARĪBĀ NO SATIKSMES INTENSITĀTES 

     6.1. tab. 

Vidējā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitāte (automašīnas diennaktī) 

Galvenie 

autoceļi 

Pirmās šķiras 

autoceļi 

Otrās šķiras 

autoceļi 

virs 5000 A A - 

no 1000 līdz 5000 A1 A1 A1 

no 500 līdz 1000 A1 B B 

no 100 līdz 500 - C C 

zem 100 - - D 
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PAŠVALDĪBU AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS KLASES 

     6.2. tab. 

Vidējā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitāte (automašīnas diennaktī) 

Pašvaldību  

autoceļi 

virs 5000 A 

no 1000 līdz 5000 A1 

no 500 līdz 1000 B 

no 100 līdz 500 C 

zem 100 D 

 

6.2.  Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu 

ikdienas uzturēšana ziemā. 

      Galvenie autoceļu ziemas uzturēšanas darbi ir virziena sprauţu uzstādīšana, 

novākšana un glabāšana, autoceļa attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana, autoceļa 

attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un mehānismus, kas aprīkoti ar 

sniega lāpstām, autoceļa attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi, sniega vaļľu 

pārvietošana ārpus autoceļa klātnes. Auto paviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas 

vietu attīrīšana no sniega, sniega novākšana no tiltu un 

satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm, sniega vaļľu 

un tranšeju izveidošana. Sniega vairogu uzstādīšana un 

novākšana. 

      Slidenuma samazināšana sevī ietver tādus pasākumus kā 

ceļu kaisīšanu ar smilšu un sāls maisījumu, ar smiltīm vai šķembiľām, ar mitro sāli, ar 

sāls šķīdumu, vai arī izveidojot rievas apledojumā. 

      Pie ziemas uzturēšanas darbiem jāmin caurteku ieziemošana un atkausēšana vai 

atsegšana, tilta balstu atbrīvošana no ledus. Autoceļu apsekošana un 

autoceļu operatīvā kopšana. Ziemas dienesta deţūras. Gājēju celiľu 

un veloceliľu uzturēšana, to attīrīšana no sniega un slidenuma 

mazināšana, kaisot ar smilti vai šķembiľām. 

 

6.3.  Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana 

      Tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu 

uzturēšanas pamatā ir sekojoši darbi; kā tilta brauktuvju 

attīrīšana no sanesumiem un mazgāšana. Īpašu 

uzmanību pievērš tilta ūdens novadīšanas sistēmu 
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attīrīšanai, kā arī deformācijas šuvju kopšanai. Tērauda šuvju attīrīšana no sanesumiem 

un regulēšana, mastikas šuvju tīrīšana un aizpildīšana. Tilta margu un barjeru bojāto 

posmu nomaiľa, remonts, tīrīšana un krāsošana. Tilta konusu, ūdens līmeni regulējošo 

būvju un novadīšanas sistēmu, apskates kāpľu un atbalsta sienu uzturēšana, tas ir 

izskaloto uzbērumu atjaunošana, bojāto nostiprinājumu un to atbalsta konstrukciju 

atjaunošana, bojāto ūdens novada tekľu nomaiľa, apskates kāpľu kopšana un bojāto 

elementu nomaiľa. 

      Tilta segumu bojājumu novēršanas pasākumos ietilpst asfaltbetona vai 

cementbetona seguma bojājumu novēršana, koka klāju seguma bojājumu novēršana. 

      Upju gultľu un caurteku attīrīšana no sanesumiem. Sīko bojājumu novēršana tilta 

konstrukcijās un caurtekās, kā arī to bojāto posmu un gala sienu nomaiľa. 

      Gājēju tuneļu kopšana. 

 

6.4.  Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi 

      Autobusu pieturvietu, auto paviljonu un atpūtas vietu 

uzturēšana ietver tādus darbus kā ceļam pieguļošo atpūtas 

laukumu un teritoriju attīrīšana no sanesumiem un atkritumiem, 

jaunu soliľu ierīkošana, soliľu krāsošana un virsmas latu 

nomaiľa, platformas apmales akmeľu nomaiľa, atsevišķu auto 

paviljona bojāto konstrukciju nomaiľa un auto paviljonu 

krāsošana. 

      Liela nozīme ir ceļa zīmju uzturēšanai, to ceļa zīmju nomaiľa, kuru atstarojošās 

spējas neapmierina valsts standarta prasības, vai kā citādi ir bojātas un nav pareizi 

uztveramas. Ceļa zīmju stabu nomaiľa, ja tas nepieciešams, kā arī to krāsošana. Ceļa 

zīmju mazgāšana. 

      Brauktuves apzīmējumu atjaunošana atbilstoši valsts standarta un dislokācijas 

prasībām. Signālstabiľu mazgāšana, krāsošana un nomaiľa, atstarotāju uzstādīšana. 

      Metāla barjeru 

mazgāšana, krāsošana, bojāto 

barjeru nomaiľa, izgāzto 

barjeru sakārtošana un 

atstarotāju uzstādīšana. 

Betona barjeru mazgāšana un 
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krāsošana. Trošu barjeru kopšana. Luksoforu uzturēšana, remonts un nomaiľa (arī pie 

tiltiem kuģu ceļos). 

       Autoceļu tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu apgaismojuma ierīču 

apsaimniekošana, uzturēšana, remonts un nomaiľa. 

 

6.5.  Segumu uzturēšana 

      Melno segumu ikdienas uzturēšana saistās 

ar plaisu aizliešanu ar bitumenu vai bitumena 

emulsiju vai aizpildīšana ar bitumena mastiku, 

bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, 

izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju; ar 

melnajām šķembām un bitumenu, izmantojot 

nepilno tehnoloģiju; ar šķembām un bitumena 

emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju; ar 

auksto asfaltbetonu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Bedrīšu 

vienlaidu remonts atsevišķās vietās sabrūkošās ceļa segās. Segumu tīrīšana, svīduma 

vietu likvidēšana, kūkumojošo vietu nosegšana ar smiltīm un smilšu novākšana no 

kūkumojošām vietām, iesēdumu labošana, virsmas raupjuma atjaunošana izmantojot 

virsmas apstrādes tehnoloģijas. 

      Savukārt grants segumu ikdienas uzturēšanas pasākumi saistās ar tādiem darbiem kā 

autoceļu klātľu planēšana un profilēšana, ja uzvedamā materiāla tilpums (daudzums) 

nav lielāks par 500m
3
 uz vienu kilometru, seguma atputekļošana ar bitumena emulsiju 

vai kalcija hlorīda (CaCl2) šķīdumu, iesēdumu un bedru labošana grants segumos un 

uzlabotos grunts ceļos, kā arī  šo  segumu planēšana  un profilēšana. 

 

 

6.6.  Autoceļu kopšana 

      Autoceļu kopšana  ir neatľemams autoceļu ikdienas uzturēšanas darbs, jo 

izskalojumu likvidēšana un grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana ir ļoti svarīga 

autoceļa saglabāšanā. 

      Segto lietus ūdens sistēmu (drenāţa, 

kontrolakas, lietus ūdens kolektori) tīrīšana un 

kopšana, nomaļu planēšana un remonts, krūmu 

izciršana grāvjos, nogāzēs un autoceļa joslās, 
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krūmu atvašu un zāles pļaušana ir pamatdarbi, ko veic autoceļu kopšanas nolūkā. Vēl 

mināmi tādi darbi kā apstādījumu kopšana, augsnes kopšana, kaitēkļu iznīcināšana, 

apstādījumu un sniega aizsargstādījumu papildināšana, dzīvţogu apgriešana, sauso zaru 

izzāģēšana, atsevišķu koku novākšana. 

      Autoceļu operatīvā kopšana un ceļa nodalījuma joslas sakopšana. 

 

6.7.  Autoceļu apsekošana 

      Autoceļu apsekošanu veic atbilstoši MK noteikumiem [14] un autoceļa uzturēšanas 

klasei. Transportlīdzekļu satiksmes vizuālās uzskaites dati tiek apkopoti un to rezultāti 

parāda esošo autoceļa satiksmes intensitāti, kā arī dod iespēju prognozēt tās pieaugumu 

vai samazināšanos. 

      Pie autoceļu apsekošanas pieder arī autoceļu kompleksā inventarizācija, kas parāda 

reālo autoceļa vērtību uz doto brīdi. 

 

6.8.  Ceļa laika apstākļu informācijas sistēmas uzturēšana 

      Ceļa meteoroloģisko staciju un sakaru sistēmas uzturēšana, kam ir liela nozīme ceļa 

meteoroloģisko apstākļu situācijas monitoringam un uzskaitei, tātad arī drošas 

satiksmes organizēšanai, vai savlaicīgai brīdināšanai par kustības drošībai nelabvēlīgu 

apstākļu iestāšanās iespējamību. 

 

6.9.  Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana 

      Gājēju celiľu un veloceliľu 

uzturēšanas darbi ir segumu tīrīšana un 

uzturēšanu, bedrīšu aizpildīšana melnajās 

segās, bruģakmens un plātnīšu segumu 

uzturēšana, grants un šķembu segumu 

planēšana. Apmales akmeľu nomaiľa. 
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7.  Autoceļu ziemas uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija 

7.1.  Latvijas valsts autoceļu ziemas uzturēšanas līmenis 

      Autoceļu ziemas uzturēšanas līmenis ( uzturēšanas klase) ir pieļaujamie ceļa apstākļi 

un darbu izpildes termiľi [14 ]. Uzturēšanas klase ir atkarīga no satiksmes intensitātes 

un valsts autoceļu klasifikācijas. Ir noteiktas 5 uzturēšanas klases, kā arī bezklases 

uzturēšana ( tabula atspoguļo ziemas uzturēšanas standartu pamatdatus). 

7.1.tabula 

Parametri 
Uzturēšanas klase 

A A1 B C C1 

Satiksmes intensitāte 

(automašīnas/diennaktī) 

>4000 g. 500-4000 g. 

1000–4000 1.š. 

500-1000 1.š. 

500-1000 2.š. 

100-500 1.š. 

100-500 2.š. 

<100 2.š. 

Maksimāli pieļaujamā braukšanas apstākļu pasliktināšana pastāvīgos laika apstākļos 

Vidējais sniega biezums 

uz autoceļa, cm 

  
4 10 10 

Autoceļa brauktuves 

līdzenums 

  risas līdz 

20mm 

risas līdz 

40mm 

risas līdz 

40mm 

Maksimāli pieļaujamā braukšanas apstākļu pasliktināšana mainīgos laika apstākļos 

Vidējais sniega biezums 

uz autoceļa, cm 
6 6 8 10 10 

Autoceļa brauktuves 

līdzenums 

risas līdz 

10mm 

risas līdz 

20mm 

risas līdz 

20mm 

risas līdz 

40mm 

risas līdz 

40mm 

Laika normas attiecīgas uzturēšanas klases sasniegšanai 

Laiks brauktuves attīrīša- 

nai no sniega, stundas 
3 4 6 24 24 

Laiks brauktuves atbrīvo- 

šanai no ledus, stundas 
3 4 

netiek 

normēts 

netiek 

normēts 

netiek 

normēts 

Laiks brauktuves 

kaisīšanai, stundas 
3 4 6 8 

netiek 

normēts 

Laika periods, kurā jāno- 

drošina uzturēšanas klase 
6.00-22.00 6.00-20.00 6.00-18.00 6.00-18.00 6.00-18.00 

Ziemas sezona No 1.novembra līdz 1.aprīlim 

 

      Uzturēšanas klases raksturojas ar maksimāli pieļaujamo braukšanas apstākļu 

pasliktināšanos attiecīgajos laika apstākļos (pastāvīgie un mainīgie) un diennakts 

periodiem, kuros tie jānodrošina ziemas sezonā. Krasi mainīgajos un ārkārtējos laika 

apstākļos, valsts autoceļa uzturēšana tiek veikta prioritātes kārtībā, ľemot vērā ceļu 

tautsaimniecisko nozīmi un uzľēmēja reālās iespējas. Bezklases uzturēšana ir 2.šķiras 

ceļiem ar intensitāti mazāku par 100 tr/dnn un pa kuriem nenotiek pasaţieru 

pārvadāšana ar autobusiem (paredzēta sniega tīrīšana līdz 4 reizēm sezonā). Ľemot vērā 

plānotos finansu līdzekļus, nav iespējams visiem ceļiem nodrošināt attiecīgus standartus 

un tāpēc bieţi tiek taupīts uz mazāk nozīmīgāko 2.šķiras ceļu rēķina. 

      Pašvaldību (izľemot lielas pilsētas) ceļiem joprojām nav vienotas uzturēšanas 

koncepcijas; ziemas dienests nav sistematizēts, un galvenokārt tiek veikts, kad ir 
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nepieciešams nodrošināt elementāru ceļu izbraucamību. Tas sastāv no sniega tīrīšanas 

pasākumiem. 

      ASV un Rietumeiropā uz starptautiskas nozīmes automaģistrālēm bieţi pielietota 

„tīra seguma stratēģija‖ (bare pavement strategy) stabili ekonomiski attaisnojas tikai uz 

ceļiem ar intensitāti virs 10000 tr/dnn pie izteikta komercpārvadājumu īpatsvara. Latvija  

ir tranzītvalsts, tāpēc attīstoties ekonomikai un paplašinoties Eiropas Savienībai, notiek 

ievērojams satiksmes pieaugums maršrutos VIA Baltica un Latvijas ostas – Krievija: 

tātad uz ceļiem ar starptautiskiem indeksiem nākotnē būs nepieciešams ieviest 

augstākus uzturēšanas standartus. 

      Kopš deviľdesmito gadu sākuma gadiem ceļi brūk ne tikai finansu trūkuma dēļ; vēl 

viens nopietns iemesls – kravas transportlīdzekļu kravnesības palielināšana un daţu 

uzľēmēju apzināta slodţu limitu pārsniegšana, kā rezultātā ceļu konstrukcijas ilgstoši 

uzľem slodzes, kas pārsniedz aprēķina lielumus un ātrāk deformējas (it īpaši tas attiecas 

uz 1. un 2.šķiras ceļiem, kuru rekonstrukcija notiek  lēni). 

       Ceļu remonta deficīts [5] ir novedis pie situācijas, kad pavasara kūkumošanas 

periodā uz daţiem kritiskā stāvoklī esošajiem ceļiem tiek ieviesti transportlīdzekļu 

masas ierobeţojumi vai satiksme tiek slēgta, respektīvi, transporta plūsma tiek novirzīta 

pa citiem ceļiem, kuri sāk intensīvāk nolietoties.  

 

7.2.  Valsts autoceļu ziemas dienesta pārvaldīšanas struktūra 

      Lai nodrošinātu valsts autoceļu ziemas uzturēšanu, izveidota attiecīga pārvaldīšanas 

struktūra (7.1.att).   Procesā iesaistītām pusēm ir sekojošas saistības un pienākumi: 

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi‖ izstrādā programmu ( pa 

rajoniem) valsts autoceļu uzturēšanai ziemā, pamatojoties uz izmaksām, 

autoceļu sarakstiem un tehnoloģiskām shēmām; sagatavo priekšlikumus par 

uzturēšanas klasēm galvenajiem autoceļiem; izveido komisijas, kas koordinē 

bezklases un pagastu autoceļu ziemas uzturēšanu; slēdz līgumus ar uzľēmējiem; 

 Satiksmes ministrija apstiprina programmu valsts autoceļu uzturēšanai ziemā un 

koordinācijas komisijas; 

 VAS LVC rajonu nodaļas izstrādā priekšlikumus par  uzturēšanas klasēm 1. un 

2.šķiras ceļiem; to darbinieki piedalās koordinācijas komisijās un veic tiešo 

ziemas uzturēšanas darbu uzraudzību; 
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 Uzľēmējs nodrošina autoceļu ziemas uzturēšanu, kā arī pilda citus pēc līguma 

uzľemtos pienākumus (ziemas deţūras, ceļu metereoloģisko staciju apkalpošana 

u.c.); 

 Uzľēmēja rajonu filiāles ar saviem resursiem veic konkrētus darbus autoceļu 

tīklā, cieši sadarbojoties ar VAS LVC rajonu nodaļām. 

 

Konsultācijas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stratēģija, pasūtījums, 

uzraudzība 

  

Pasūtījuma izpilde 

     

 

 

 

  

 

  

 

 

 

7.1.att. Valsts autoceļu ziemas dienesta pārvaldīšanas struktūra 

      Mainoties finansēšanas avotiem un īpašuma formām, nepārtraukti progresē 

līgumattiecības: samaksa par galveno ceļu uzturēšanu ziemā notiek nevis pēc padarītā 

darba apjoma, bet par uzturēšanas standartiem atbilstoši uzturēto ceļu kilometru 

daudzumu mēnesī (atkarībā no laika apstākļiem pielieto attiecīgo koeficientu). Tāda 

sistēma atvieglo uzraudzību un liek uzľēmējam aktīvāk rūpēties par darbu efektivitāti. 

To var uzskatīt par nozīmīgāko posmu ziemas dienesta darbu nodošanai brīvai 

konkurencei. 

      Pie pašvaldību problēmām pieskaitāms kvalificēto ceļu speciālistu trūkums; tāpēc 

bieţi ar šiem jautājumiem nodarbojas amatpersonas, kurām par autoceļu aktualitātēm ir 

Satiksmes  

ministrija 

VAS  

LVC 

VAS LVC rajonu 

nodaļas 

Pašvaldību  

savienība 

Rajona ceļu fonda 

padomes 

Uzľēmēji – Valsts 

akciju sabiedrības 

Uzľēmēju rajonu 

filiāles 

Ziemas uzturēšanas darbi valsts autoceļu tīklā 
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tikai vispārējs priekšstats. Cerams, ka gaidāmā administratīvi teritoriālā reforma daļēji 

atrisinās arī pašvaldību ceļu problēmas. 

 

7.3.  Autoceļu attīrīšana no sniega 

      Laiku, kurā autoceļu brauktuve jāattīra no sniega, skaita no snigšanas beigām līdz 

brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega. Autoceļu attīrīšana no sniega var tikt 

veikta trīs veidos ( izmantojot trīs metodes): 

1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega visā platumā – tās mērķis ir atbrīvot 

autoceļa brauktuvi un nomales no irdena sniega, nodrošināt autoceļu ziemas 

uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus. Attīrīšanu no 

sniega veic braucot paralēli ceļa asij. A un A1 ziemas uzturēšanas klases ceļiem 

tīrīšanu veic kravas automobilis, kas aprīkots ar priekšējo sniega lāpstu un sānu 

lāpstu (vēlama arī apakšējā lāpsta). 

Kravas automobilim ir jābūt ar: 

a) Dzinēja jaudu ne mazāku par 290 Zs; 

b) Kravnesību ne mazāku par 14 tonnām; 

c) Bremzēm aprīkotām ar ABS sistēmu; 

d) No transmisijas neatkarīgu hidraulisku sistēmu; 

e) Hidrauliski kontrolējamām, viegli un ātri uzliekamām un noľemamām 

sniega lāpstām; 

f) Sniega tīrāmās mašīnas operatoram jābūt nodrošinātam ar mobilajiem 

sakariem. 

      A un A1 ziemas uzturēšanas klases autoceļu nomales drīkst tīrīt ar autogreideri, 

iekrāvēju un traktoru. 

      B, C un D uzturēšanas klases autoceļus tīra ar kravas automobili, aprīkotu atbilstoši 

prasībām, autogreideri, traktoru un iekrāvēju. 

2. Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega – tās mērķis ir atbrīvot 

atsevišķu autoceļu vai nomales atsevišķu joslu no irdena sniega, nodrošinot 

ziemas prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus. 

      Abos gadījumos sniega tīrīšana jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, 

riteľbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves. Nav 

pieļaujama arī sniega vaļľa izveidošanās uz pieslēdzošo ceļu braucamās daļas, 

krustojumos un pieslēgumos. Tīrot sniegu nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs 
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krustojumos, vidusjoslā. Jāattīra ir arī ceļu pārvads, bet tos tīrot nav pieļaujama attīrītā 

sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa. 

      Sniegputeľa laikā tīra vienīgi brauktuvi. Sniegputenim pārejot, tīra autobusu 

pieturvietu paplašinājumus un nomales. 

3. Autoceļu attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi – tīrīšanas mērķis – 

atbrīvot sniega klātni no sniega sanesumiem un vaļľiem. Sniega attīrīšanu slīpi 

attiecībā pret ceļa asi veic pie lieliem sniega aizputinājumiem, kad nav iespējams 

attīrīt ceļa brauktuvi no nomales paralēli ceļa asij ( pārvietojot sniegu slīpi pret 

ceļa asi). Sniegs jāpārvieto līdz 20m attālumam no ceļa šķautnes. Ja konkrētie 

vietas apstākļi neļauj sniegu pārvietot tālāk par 10m no ceļa šķautnes, tad no 

sastumtā sniega veidojams iespējami augstāks valnis. Sniega tīrīšanai slīpi pret 

ceļa asi izmanto traktorus, buldozerus un iekrāvējus, aprīkotus ar sniega lāpstām. 

      Autoceļu ziemas uzturēšanas darbos ietilpst arī sniega vaļņa pārvietošana vai 

pazemināšana. Šī darba mērķis ir nepieļaut aizputinājumu veidošanos, nodrošināt sānu 

redzamību, veicināt nomales atkušanu un virszemes ūdeľu novadīšanu no ceļa klātnes. 

Sniega vaļľus pārvieto vai pazemina, ja pieļaujamais sniega vaļľu augstums uz autoceļa 

klātnes šķautnes pārsniedz autoceļu uzturēšanas klasei noteikto, pieļaujamo augstumu. 

Pavasarī sniega vaļľus pārvieto, lai veicinātu nomales atkušanu un ūdeľu novadīšanu. 

      Autopaviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu teritoriju attīrīšana no sniega. 

Autopaviljonus, autobusu pieturas un citus labiekārtojuma elementus attīra no sniega, tā 

biezumam sasniedzot autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo biezumu. 

Autobusu pieturās novāc sniega valni gar pieturas saliľu, ja tāds ir izveidojies, tīrot ceļa 

braucamo daļu. Sniega pārpalikumi jānovāc ar sniega lāpstu (no sniega attīrīta laukumu 

mēra simts kvadrātmetros – 100m
3
). 

      Sniega novākšanas un izvešanas no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un 

ietvēm mērķis – uzturēt kārtībā tiltus un satiksmes pārvadus ziemas apstākļos. 

      Darba izpilde: 

a) Sniegu novāc no tiltu un ceļu pārvadu braucamās daļas un ietvēm; 

b) Sniega tīrīšanu veic mehanizēti vai ar roku darba rīkiem; 

c) Sastumto sniega vaļľu masu iekrauj transportā un jāpārved uz izgāztuvi; 

d) Sniega pārpalikums savāc ar roku darba rīkiem; 

e) Nav pieļaujama sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai 

autoceļa vai iemešana (iestumšana) upē; 

f) Pēc sniega vaļľu novākšanas ūdens notekcaurules iztīra no sniega un ledus. 
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7.4.  Slidenuma likvidēšana uz autoceļiem 

      Meteoroloģiskie faktori ziemā var vairākkārt svārstīties diennakts laikā, un 

braukšanas apstākļi bieţi krasi mainās ik pēc kilometra, tāpēc pareiza lēmuma par 

nepieciešamiem darbiem savlaicīga pieľemšana ir svarīgs priekšnosacījums braucēju 

drošības nodrošināšanai. Esošo lēmumu pieľemšanas modeli raksturo 7.2 attēls. 
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7.2.att. Esošais ziemas dienesta lēmumu pieľemšanas modelis 

      Uzľēmēja rajonu filiāles nodrošina operatīvus ziemas dienesta deţūrposteľus, kuri 

koordinē uzturēšanas iecirkľu darbību. Deţuranti (inţeniertehniskie darbinieki) operē ar 

SIC datiem, analizē valsts meteoroloģiskā dienesta prognozes, uzklausa ceļu lietotāju 

sniegto informāciju (paziľojumi par satiksmes negadījumiem, aizputinājumiem, 

sūdzības), sagatavo atskaites par laika apstākļiem un risina neatliekamus jautājumus. 

       

      Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu. Šīs metodes mērķis ir paaugstināt 

brauktuves seguma virsmas saķeres koeficientu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un 

satiksmes drošības prasībām atbilstošu satiksmi. 
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      Kaisāmajā materiālā vienmērīgi sajauc hlorīdu sāls ar minerālo materiālu – smilti, 

granti vai izsijām. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt no 130 līdz 160 kg/m
3
. 

Maisījuma sagatavošanai izmantotais maksimālais hlorīdu sāls graudiľu izmērs nedrīkst 

pārsniegt 5mm. Daţādu piemaisījumu daudzums hlorīdu sālī nedrīkst pārsniegt 4%. 

Minerālajam materiālam jābūt rupjam, ar graudu saturu ne lielāku par 5mm. Optimālais 

kaisāmā materiāla izmērs 2-3mm. Mālu un putekļu daļiľu saturs nedrīkst pārsniegt 5%. 

      Smilts – sāls maisījuma kaisīšanai izmanto uz kravas automobiļa uzmontētu 

kaisāmo iekārtu. Iekārta nodrošina iespēja automātiski kontrolēt izkaisītā materiāla 

daudzumu un izmainīt kaisāmās joslas platumu neatkarīgi no automobiļa ātruma. 

Iekārtu pirms ziemas sezonas ir obligāti kalibrē. Ieteicams sezonas laikā veikt atkārtotas 

kalibrēšanas. 

      Kaisīšanu ar smilts – sāls maisījumu pielieto A un A1 uzturēšanas klases autoceļos 

brauktuves atbrīvošanai no apledojuma vai apsteidzošai kaisīšanai pirms apledojuma vai 

snigšanas. Atkarībā no transporta kustības intensitātes un apledojuma rakstura 

vienmērīgi jāizkaisa 0,3m
3 

vai 0,5m
3 

kaisāmā materiāla uz 1 km kaisāmās satiksmes 

joslas. Ieteicamais kaisāmās joslas platums 2,5 – 3,5m. Kaisīšanas maksimālais ātrums 

nedrīkst pārsniegt 60 km/stundā, bet ieteicamais kaisīšanas ātrums ir 40 km/stundā. 

      Kaisāmo materiālu izkaisa vienmērīgi visā kaisāmās joslas platumā. Uz ceļa 

braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiľas, lielākas 

par 5mm diametrā, kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļľi, augstāki par 12 - 20 

mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgi uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām. 

      Vēl tiek pielietoti sekojoši kaisīšanas veidi: 

1. Kaisīšana ar vājo smilts – sāls maisījumu, kas no parastā smilts – sāls maisījuma 

atšķiras ar nedaudz izmainītu sastāvu. Šo maisījumu pielieto autoceļa braucamās 

daļas kaisīšanai, ja uz tās parādās piebraukts sniegs, kura augšējā kārta veido 

slidenu virsmu vai, ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas 

veidojas slidens ledus. 

2. Kaisīšana ar smilti vai šķembiņām. Mērķis ir paaugstināt brauktuves seguma 

virsmas saķeres koeficientu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un satiksmes drošības 

prasībām atbilstošu satiksmi. 

3. Kaisīšana ar mitro sāli. Mērķis ir novērst apledojuma veidošanos uz brauktuves 

vai nokausēt ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu un satiksmes drošības prasībām atbilstošu satiksmi. Sāli uzglabā 

slēgtā krautnē. Sāls mitrināšanai izmanto piesātinātu NaCl (23 – 25%) vai CaCl2 
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(20%) šķīdumu. Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto A un A1 uzturēšanas klases 

autoceļiem no sniega un ledus brīvas brauktuves nodrošināšanai. Pārējo klašu 

autoceļos mitro sāli drīkst pielietot rudenī un pavasarī melnā ledus, atkalas vai 

apsarmes gadījumos. Sāli automātiski samitrina ar sāls šķīdumu kaisītājā tieši 

pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Mitrā sāls tiek kaisīta vienmērīgi visā 

kaisāmās joslas platumā. Kaisīšanas mehānisma operators izvēlas piemērotāko 

kaisāmās joslas platumu katrā konkrētā situācijā. Ieteicamie kaisīšanas platumi – 

kaisot atsevišķu joslu 2,5 – 3m. Sniegputeľa laikā ieteicams kaisīt 2m platumā 

tieši aiz kaisītāja. Ja uz brauktuves ir svaigi uzsnidzis sniegs, slapjš sniegs vai 

sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli, tad vienlaicīgi ar kaisīšanu veic brauktuves 

attīrīšanu. Mitrā sāls izlietojums ir atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

 

MITRĀ SĀLS IZLIETOJUMS  

                                                                                                              7.2.tab. 

Ceļa segas 

temperatūra 

t
0
C 

Atkala Lietus ar 

sniegu 

Apsarme, 

melnais ledus 

Neliels 

putenis 

Vidējs vai 

stiprs putenis 

 kg/km g/m
2
 

 

kg/km g/m
2
 

 

kg/km g/m
2
 

 

kg/km g/m
2
 

 

kg/km g/m
2
 

 

+...-2 21-70 6-20 35-90 10-26 7-18 2-5 28-35 8-10 28-55 8-16 

-2...-7 21-70 6-20 70-110 20-31 18-35 5-10 28-35 8-16 42-70 12-20 

-7...-10 70-110 20-31 70-110 20-31 35-55 10-16 55-70 16-20 55-70 16-20 

 

4. Sāls šķīduma izsmidzināšana. Mērķis ir novērst apledojuma veidošanos uz 

brauktuves, lai nodrošinātu nepārtrauktu un satiksmes drošības prasībām 

atbilstošu satiksmi. Ceļa seguma apstrādei izmanto gan mākslīgi sagatavotu sāls 

šķīdumu, gan dabīgos sāls šķīdumus. Sāls šķīduma koncentrācija tiek  izvēlēta 

tāda, lai tas nodrošinātu seguma atbrīvošanu no ledus un sniega. Sniegputeľa 

gadījumā apstrādi  veic pirms sniegputeľa vai tikko tam sākoties un/vai kad 

segas temperatūra sāk pazemināties uz 0
0
C. Apstrādi  veic uz sausas, mitras, 

mazliet apsnigušas vai viegli nošķiestas virsmas. Novēlota apstrāde, kad segums 

jau ir vairāk klāts ar sniegu vai vairāk nošķiests ar slapju sniegu un dubļiem ir 

neefektīva. Šādu virsmu iepriekš attīra. Lai novērstu apsarmes vai melnā ledus 

rašanos rudenī vai pavasarī, atdziestot segumam, kad gaisā ir augsts mitrums, 

apstrādi veic savlaicīgi pirms gaidāmā apledojuma, tā, lai paspēj iztvaikot sāls 

šķīdumā esošais ūdens. Nedrīkst apstrādāt segumu ar sāls šķīdumu, ja uz tā 

atrodas bieza sniega vai piebraukta sniega kārta. Neapstrādā apledojušu segumu 
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ar sāls šķīdumu, ja caur ledus kārtu nevar saredzēt seguma virsmu. Apstrādi 

ieteicams veikt 3 stundas pirms melnā ledus vai apsarmes iestāšanās. 

Izlietotajam šķīdumam jāpaliek uz brauktuves. Nav pieļaujam peļķu veidošanās 

vai tā notecēšana ārpus melnā seguma. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai 

uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām. 

5. Rievas izveidošana piebrauktā sniegā vai apledojumā. Šīs metodes mērķis ir 

uzlabot braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu sniegu vai ledu 

klātajās autoceļu brauktuvēs, tas ir izlīdzinot nelīdzenumus, iebrauktās riteľu 

sliedes, padarot plānāku piebrauktā sniega kārtu un izveidojot rievas brauktuves 

virsmā. Rievu izveidošanai izmanto autogreiderus vai kravas automobiļus, 

aprīkotus ar apakšējo lāpstu. Lāpstas aprīko ar cieta tērauda robainiem, sietveida 

vai rotējošiem pirkstveida naţiem. Rievošana veic pa ikdienā satiksmes 

iebraukto joslu, lai izvairītos no situācijas, kad izveidotās rievas ieved satiksmes 

līdzekli pretējā virziena braukšanas joslā. Darba ātrums ir rūpīgi kontrolējams, 

jo paātrinājumi izraisa virsmas nelīdzenumus. Maksimālais pieļaujamais darba 

ātrums ir 20 km/st. 

 

7.5.  Ziemas uzturēšanas darbu pienākumi 

      Ziemas uzturēšanas darbu pienākumos ietilpst: 

1. Ceļa apsekošana ziemā. Autoceļa kompleksa (ceļa, mākslīgās būves, 

aprīkojums) apsekošana, ikdienas uzturēšanas darbos paredzēto defektu un 

nodalījuma joslā notiekošās darbības reģistrēšana un nelielu bojājumu 

novēršana. Apsekošanu veic novembra – marta mēnešos. Autoceļu apsekošanai 

sastāda grafiku, ko saskaľo ar VAS LVC rajona nodaļu nodrošinot sekojošu 

apsekošanas periodiskumu: 

a) A un A1uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi nedēļā; 

b) B uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi 2 nedēļās; 

c) C un D uzturēšanas klases autoceļos ne retāk kā reizi mēnesī; 

d) Ārpus kārtas apsekošanu veic pēc sniegputeľiem, vētrām u.c. 

stihiskām parādībām. Par ārpus kārtas apsekošanu ir jāinformē 

VAS LVC rajona nodaļa. 

      Uzľēmējs 24 stundu laikā mutiski informē VAS LVC rajona nodaļu par 

veicamajiem darbiem ceļa zemes  nodalījuma joslā. Katru mēnesi divas reizes noteiktos 

datumos uzľēmējs iesniedz VAS LVC rajona nodaļā Autoceļu tehniskā stāvokļa 



Ceļu un tiltu katedra                                                                     Tikai studiju vajadzībām 

 

 

 72 

apsekošanas ţurnālu. Apsekošanas rezultātu uzľēmējs izmanto autoceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu plānošanā. 

2. Ceļu operatīvā kopšana ziemā. Autotransporta satiksmes drošības un ērtību 

operatīva nodrošināšana. Tiek veikts operatīvās apkopšanas brauciens, kura 

mērķis ir: 

a) Ceļa zīmju sakārtošana un nostiprināšana; 

b) Pārējo ceļa aprīkojuma elementu sakārtošana un nostiprināšana; 

c) Autobusa pieturvietu sakopšana – atkritumu savākšana un 

aizvešana; 

d) Ceļa klātnes atbrīvošana no nepiederošiem priekšmetiem; 

e) Atkušľa ūdeľu novadīšana no ceļa klātnes, izkaļot nomalē tekni 

vai izrokot valnī tranšeju; 

f) Tiltu ūdens novadcauruļu attīrīšana no sniega vai ledus; 

g) Ceļa posmu ierobeţošana ar nepieciešamajām pagaidu ceļa 

zīmēm vietās, kur ceļa braucamā daļa ir bīstama transporta 

kustībai; 

h) Ceļa zīmju redzamības nodrošināšana (notīrīšana no sniega, 

aizsedzošo koku zaru apzāģēšana, atsevišķu krūmu vai to zaru 

nociršana); 

i) Ceļa redzamības nodrošināšana ceļu krustojumos (aizsedzošo 

koku zaru apzāģēšana, atsevišķu krūmu vai to zaru nociršana). 

      Izbraucot maršrutā jābūt līdzi instrumentiem sīko defektu likvidēšanai, ceļa zīmju 

stiprinājuma elementiem. Autoceļa operatīvā kopšana veicama saskaľā ar uzľēmēja 

līgumu, pamatojoties uz autoceļa apsekošanā konstatētajiem defektiem, kas ierakstīti 

Tehniskā stāvokļa apsekošanas ţurnālā. Autoceļu operatīvo kopšanu veic arī pēc 

sniegputeľiem, atkušľiem, vētrām u.c. dabas stihijām. Pēc kopšanas darbu veikšanas  

novāc nevajadzīgās barjeras un pagaidu zīmes. 

3. Caurteku ieziemošana un atsegšana. Darba mērķis ir nodrošināt normālu 

caurteci plūdu apstākļos. Pirms caurtekas ieziemošanas pārliecinās par to, ka tā 

ir tīra un nepieciešamības gadījumā veic caurtekas attīrīšanu. Pavasarī pirms 

sniega kušanas caurteku galus atbrīvo no vairogiem vai skujām un atrok no 

sniega. Nepieciešamības gadījumā veic caurtekas atkausēšanu. Ieziemo tās 

caurtekas, kuras daudzgadīgu novērojumu gaitā tiek aizputinātas. Rudenī 

caurtekas galus apliek ar koka vairogiem vai egļu skujām. Pavasarī pirms sniega 
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kušanas caurteku galus atbrīvo no vairogiem vai skujām un atrok no sniega. No 

sniega atrok arī novadgrāvjus un uzbēruma nogāzes. 

4. Gājēju un veloceliņu uzturēšana. Pieļaujamais sasaluša vai piebraukāta sniega 

biezums uz celiľa pastāvīgos laika apstākļos ir 6 cm. Lai sniegs neradītu 

šķēršļus velosipēdu vai bērnu ratiľu kustībai. Paredzamais laiks, kādā jāattīra 

celiľu no sniega, ir 4 stundas un tikpat ilgs laiks ir dots, lai nokaisītu celiľu ar 

pretslīdes materiālu. Uzturēšanas prasības ir spēkā no 6:00 – 22:00. Laiks celiľa 

attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz celiľa 

attīrīšanai no sniega. Pavasarī celiľi jāattīra no šķīdoľa. Gājēju un velosipēdu 

celiľu kaisīšana ar smiltīm vai šķembiľām ir paredzēta, lai samazinātu 

slidenumu uz celiľiem, nodrošinot pa tiem gājēju vai velosipēdistu kustību. 

Kaisīšanu ar smilti vai šķembiľām veic, ja uz celiľa izveidojas piemīts sniegs, 

kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai, ja atmosfēras iedarbības rezultātā 

veidojas ledus. Ja uz celiľa ir irdens sniegs, tad pirms kaisīšanas ir veic celiľa 

attīrīšana. Vienmērīgi jāizkaisa 60 – 80g minerālā materiāla uz 1m
2
 celiľa. 

Mehāniskais transportlīdzeklis drīkst pārvietoties pa celiľu ar ātrumu, kas 

nepārsniedz 10 km/st. 

5. Virziena spraužu uzstādīšana. Virziena sprauţu uzstādīšanas mērķis ir palielināt 

dalībnieku un ziemas dienesta tehnikas drošību ziemas periodā. Virziena 

spraudes izgatavo no koka vai plastmasas. Apaļa šķērsgriezuma spraudēm 

minimālais diametrs virsotnē ir 3 cm, daudzstūra formai īsākās malas minimālais 

izmērs 4 cm. Virziena spraudes garums ne mazāks kā 180 cm. Spraudes galā 10 

cm no augšas pielīmē gaismu atstarojošas virsmas plēvi sarkanā vai oranţā krāsā 

5 cm platumā. Uzstādīšanu veic bīstamos ceļa posmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceļu un tiltu katedra                                                                     Tikai studiju vajadzībām 

 

 

 74 

                     8.Autoceļa aprīkojums un labiekārtošana 

8.1.  Vispārīgas prasības 

      Satiksmes kvalitāti uz autoceļiem Latvijā aplūko analizējot sistēmas „vadītājs – vide 

– transportlīdzeklis – autoceļš‖ stāvokli. Kā liecina ceļu policijas dati, CSNg galvenais 

cēlonis Latvijā ir satiksmes dalībnieku neadekvātā uzvedība (satiksmes noteikumu, 

distances un ātruma neievērošana, ārējo apstākļu ignorēšana, informācijas un pieredzes 

trūkums no autobraucēju puses, kā arī gājēju un velobraucēju neuzmanība un 

vieglprātīga rīcība). Pārējie faktori – transportlīdzekļi (tehniskā kārtība, piemērotība) un 

ārējie apstākļi (brauktuves stāvoklis, redzamība u.c.) ir objektīvi un to loma konkrētajā 

CSNg ir atkarīga no tā, cik lielā mērā tos apzinās un ľem vērā satiksmes dalībnieki, 

izvēloties braukšanas reţīmu. 

      Lai garantētu drošu satiksmes norisi uz ceļa, inţenieriem jārespektē vairāki principi: 

1. Kvalitātes princips, kuru realizējot tiek garantēta pārredzamība, pašizskaidrojošs 

ceļa plānojums, infrastruktūras atbilstība transportlīdzekļa dinamiskajām 

slodzēm, „piedodoša‖ ceļa vide. 

2. Saskaľotība telpā – visu autoceļu elementu atbilstība tā videi; ceļa aprīkojuma 

elementu nemainība posmā. 

3. Saskaľotība laikā plānojot autoceļu izvietojumu. 

      Ceļa zīmes satur satiksmes dalībniekiem saistošu unificētu vizuālo informāciju, 

regulējot autosatiksmes reţīmu (uzdod ierobeţojumus un priekšstatus), kā arī orientējot 

un brīdinot satiksmes dalībniekus. 

      Pētot transportlīdzekļu vadītāju uztveres īpatnības, konstatēts, ka aptuveni 85% 

informācijas par ceļa un satiksmes apstākļiem tiek iegūta vizuāli, tad ceļa vidē esošajai 

informācijai jābūt viegli saprotamai un uztveramai, lai vadītājs un gājējs spētu laicīgi 

reaģēt un pieľemt pareizu lēmumu. Tieši tāpēc satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu 

redzamībai, to uztveres attālumam, izvietojumam un orientācijai ir ļoti būtiska nozīme 

satiksmes drošībā. 

      Tuvošanās brīdī vadītājs pamana kontrastu uz fona, identifikācijas brīdī jau redz 

krāsu un formu, tad rodas priekšstats, kas tā varētu būt par zīmi, pēc tam jau zīme kļūst 

salasāma un atpazīstama. Pierādījies, ka ceļa zīmes jāuzstāda tā, lai dienas gaišajā laikā 

tās būtu redzamas vismaz tādā attālumā, kas vienāds ar pusotrkārtīgu braukšanas ātruma 

vērtību metros. 

      Tas, cik labi objekts ir saskatāms dienas gaismā, ir atkarīgs no tā, cik un kādas 

gaismas krāsas gaismu šis objekts atdod salīdzinājumā ar apkārtējās vides atdotās 
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gaismas stiprumu. Gaismu objekts var izstarot vai atstarot. Zīmju uztveri nosaka tās 

virsmas īpašības, ko raksturo ar atstarotājspēju, gaismas krišanas un atstarošanas leľķi. 

      Atstarotājspēja – pati tā gaismu nerada, tā patapina gaismu no kāda cita avota. 

Objekta atstarošanas koeficients (cik spoţi objekts spīd) atkarīgs no gaismas intensitātes 

un objekta materiāla. Īpaša nozīme tam, kā materiāls atstaro gaismu, ir nakts laikā. 

Izšķir 3 veidu pamatatstarošanos: 

Izkliedētā – (visparastākā), rodas tad, kad gaisma atsitas pret nelīdzenām 

virsmām. Gaisma tiek izkliedēta atpakaļ daţādos virzienos un uz pašu gaismas 

avotu atpakaļ nonāk ļoti neliels gaismas daudzums. Virsma, kas rada izkliedētu 

atstarošanos, nakts laikā nevar nodrošināt braucējiem pietiekamu redzamību. 

Spoguļatstarošana – gaisma atsitas pret gludām vai spīdīgām virsmām. Gaisma 

atstarojas vienādā leľķī, kā tā krīt uz virsmu, bet pretēji vērstā virzienā. Ja 

virsma būs novietota pareizā leľķī pret automobili, tad gaisma atstarosies uz 

gaismas avotu, Šādu efektu var novērot naktī, kad ceļa virsma ir pārklāta ar ledu 

vai ūdeni. Gaisma krīt uz apledojušo virsmu un atstarojas pret pretim braucošo 

automobili. 

Atpakaļatstarošana – šo terminu lieto, lai apzīmētu no atstarojošā materiāla 

atstarotās gaismas stiprumu. Atpakaļatstarošana notiek tad, kad virsma atdod 

daļu gaismas atpakaļ uz gaismas avotu. Šis ir vislabākais variants no braucēju 

viedokļa. 

      Ceļa zīmēm ir jābūt skaidri saprotamām un redzamām, novietojumam jābūt tādam, 

lai satiksmes dalībniekam būtu pietiekams laiks uztvertās informācijas apstrādei un 

adekvāta lēmuma pieľemšanai. Stacionāro ceļa zīmju īpašību saglabāšanas ilgumam pēc 

uzstādīšanas jābūt vismaz pieciem gadiem. 

      Tehniskās prasības par ceļa zīmju uzstādīšanu attiecas uz to lielumu un virsmas 

atstarošanas spējām. Ceļa zīmes pēc lieluma iedala trīs izmēra grupās lietošanai uz 

ārpilsētu autoceļiem, jo lielāks braukšanas ātrums, jo ceļa zīmēm jābūt ātrāk 

pamanāmām, kas nosaka izmēra grupu pielietošanu. 

      Ceļa zīmju virsmas atstarošanas spējas nosaka to pamanīšanu sliktas redzamības 

apstākļos. Ceļa zīmju virsmu raksturo trīs gaismas atstarojošā klases: 

1.klase ar stikla lodīšu klājumu – uz visiem ceļiem, izľemot gadījumus, kad 

paredzēta augstākās klases zīmju lietošana; 

2.klase ar šūnveida struktūru – priekšrocības zīmes uz visiem ceļiem, visas 

zīmes uz ātrgaitas ceļiem ar atdalītajām brauktuvēm; 
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3.klase ar prizmatisku struktūru – kad zīme paredzēta galvenokārt kravas 

transportlīdzekļu satiksmei un uzstādīta vairāk kā 3 m augstumā virs brauktuves. 

      Jebkura objekta redzamība pasliktinās, samazinoties apgaismojumam. Ceļa zīmes 

redzamību sliktas redzamības apstākļos ietekmē tās novietojums dotajā ceļa šķērsprofilā 

un transportlīdzekļa vadītāja atrašanās vieta attiecībā pret zīmi. 

      Lai novērtētu ceļa zīmju un apzīmējumu sniegto vizuālo kvalitāti, par modeli 

pieľem vissliktākos ceļa, satiksmes, redzamības un klimata apstākļus: 

 Plānā un profilā līkumots divjoslu autoceļš; 

 Nakts laiks; 

 Slapja brauktuve; 

 Lielas intensitātes pretī braucoša transporta plūsma. 

      Un ľemot vērā klimatiskos un ceļa satiksmes apstākļus Latvijā – migla, dūmaka, 

krēsla, ziemā apledojums, sāls, smilts, arī to, ka vadītāju vidējais vecums palielinās, tad 

būtu ieteicams veikt virkni pasākumu, kas uzlabotu vizuālo uztveri, piemēram: 

 Uzstādīt ceļazīmes ar augstu atstarošanas spēju, var lietot fluorescentās 

pamatnes, kuru izmēriem jebkurā zīmes punktā jābūt vismaz par trešdaļu 

lielākiem par zīmes izmēriem; 

 Blīvāk izvietot atsevišķus vertikālos apzīmējumus. 

 

Ceļa zīmju izvietošanas, uzstādīšanas un orientēšanas principi 

      Jāievēro sekojoši principi: 

 Ceļa zīmes informācija jāuztver viegli, ātri un viennozīmīgi visos ceļa, 

satiksmes un redzamības apstākļos; 

 Ceļa zīmes izvietojamas ārpus ceļa brīvtelpas ceļa zemes nodalījuma joslā; 

 Izvietojot ceļa zīmes jāľem vērā to tehniskais izpildījums. 

      Ceļa zīmju izvietojumu nosaka pēc faktiskajiem apstāšanās vai apdzīšanas 

pārredzamības attālumiem plānā un garenprofilā. Zīmju izvietošana konkrētajā 

šķērsprofilā jāveic ievērojot LVS 190-2:1999 prasības par ceļa brīvtelpu un LVS 77-

2:2002 prasības. Jāľem vērā, ka vienā ceļa šķērsprofilā drīkst uzstādīt ne vairāk kā trīs 

zīmes (uz viena vai vairākiem balstiem), neskaitot dublierzīmes un papildzīmes. 

Attālumam starp secīgi uzstādītām zīmēm ārpus apdzīvotām vietām jābūt vismaz 50 m, 

apdzīvotās vietās 25 m (izľemot krustojumos). 
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8.2.  Ceļa zīmju veidi, to iedalījums 

        Ceļa zīmju forma ir trīsstūris, aplis, kvadrāts vai taisnstūris. Pēc lieluma ceļa zīmes 

iedala trīs izmēru grupās: 

I grupa – maza izmēra zīmes; 

II grupa –vidēja izmēra zīmes; 

III grupa – liela izmēra zīmes 

      Maza izmēra ceļa zīmes uzstāda, ja nav iespējams uzstādīt normāla izmēra ceļa 

zīmes vai arī iespējamais kustības ātrums nav liels (pilsētu un apdzīvotu vietu ielas). 

Tās arī lieto kādas iepriekš uzstādītas ceļa zīmes atkārtošanai. 

      Lielā izmēra ceļa zīmes uzstāda  platos autoceļos, automaģistrālēs, pa kuriem 

kustība notiek ļoti lielos ātrumos. 

      Latvijā pašlaik ceļa zīmes tiek uzstādītas pēc LVS 77:2002  prasībām. Šis standarts 

nosaka ceļa zīmju formu, izmērus, krāsu, tehniskās prasības un lietošanas noteikumus. 

Standarts izstrādāts pamatojoties uz Konvenciju par ceļa zīmēm un signāliem (Vīne 

1968.g.), Eiropas vienošanās dokumentiem, kas papildina Eiropas vienošanās 

dokumentus (1973.g.), kā arī Eiropas standartizācijas komitejas, Starptautiskās 

standartizācijas organizācijas, Starptautiskās apgaismojuma komisijas, Apvienotās 

Karalistes (BS), un Vācijas standartu (DIN) dokumentiem.   

                       CEĻA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANAS VIETA ATKARĪBĀ NO IZMĒRA GRUPAS 

8.1.tabula 

Zīmes 

izmēra 

grupa 

 

Ārpus apdzīvotas vietas 

 

Apdzīvotā vietā 

 

I 

Ceļi ar vienu vai divām braukšanas joslām, ar aplēses 

ātrumu ne lielāku par 60 km/h (IV kategorijas ceļi 

šķēršļotā apvidū, V un zemākas kategorijas ceļi) 

Ceļi (ielas) ar vienu, 

divām vai trijām 

braukšanas joslām. 

 

II 

 

Ceļi ar divām un vairāk braukšanas joslām, ar aplēses 

ātrumu ne lielāku par 60 km/h, kur atļautais 

braukšanas ātrums nepārsniedz 90 km/h (IV un 

augstāku kategoriju ceļi) 

Ceļi (ielas) ar četrām 

un vairākām 

braukšanas joslām 

 

III 

Ceļi ar četrām un  vairākām braukšanas joslām, kur 

atļautais braukšanas ātrums pārsniedz 90 km/h          

(I kategorijas ceļi) 
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      Pēc pastāvošā Valsts standarta Latvijā, ceļa zīmes tiek iedalītas astoľās grupās: 

1. Brīdinājuma zīmes; 

2. Priekšrocības zīmes; 

3. Aizlieguma zīmes; 

4. Rīkojuma zīmes; 

5. Norādījuma zīmes; 

6. Servisa zīmes; 

7. Virziena rādītāji un informācijas zīmes; 

8. Papildzīmes. 

      Lai transportlīdzekļu vadītāji, braucot lielā ātrumā, varēti labāk atšķirt svarīgākās 

ceļa zīmes, tās izgatavo daţādas pēc formas un daţādā krāsā. 

      Nozīmīgākās ceļa zīmes (brīdinājuma un aizlieguma zīmes) krāso spilgtākas – 

sarkanā un dzeltenā krāsā ar melniem simboliem, bet mazāk nozīmīgās (rīkojuma un 

norādījuma zīmes) – zilā un baltā krāsā ar melniem simboliem. 

Brīdinājuma zīmes: 

      Brīdinājuma zīmes izgatavo vienādmalu trīsstūra veidā. Tās krāso baltā vai citās 

valstīs dzeltenā krāsā ar sarkanu apmalīti un melniem simboliem. Zīmes malu garums 

no 0,7 ÷ 1,2 m. Brīdinājuma zīmes uzstāda uz autoceļiem 150 ÷ 200m, pilsētās un 

apdzīvotās vietās – 40 ÷ 60m attālumā no bīstamā ceļa posma sākuma (jo lielāks ir 

kustības ātrums ceļā, jo brīdinājuma zīmes jāuzstāda lielākā attālumā no ceļa bīstamā 

posma sākuma). 

Aizlieguma zīmes: 

      Aizlieguma zīmes noliedz transportlīdzekļa vadītājam izdarīt tālāku kustību vai 

nosaka citu aizliegumu. Tās izgatavo apļa veidā, kura diametrs ir vismaz 70 cm, ja zīmi 

uzstāda autoceļos, vai 55 cm, - ja to uzstāda apdzīvotās vietās. Zīmju pamatkrāsa ir 

balta vai dzeltena (ārzemēs), apmale sarkana, bet simboli un uzraksti melnā krāsā. 

      Aizlieguma zīmes galvenokārt lieto apdzīvotās vietās, vai autoceļos pieejās. 

Aizlieguma zīmes uzstāda pirms (ne tālāk par 15m) ielu vai ceļu posmiem, kuros 

noteikti attiecīgi ierobeţojumi. 

Rīkojuma zīmes: 

      Rīkojuma zīmes atļauj transportlīdzekļa vadītājiem braukt tikai noteiktos virzienos 

vai tikai ar noteikta veida transportlīdzekļiem. Rīkojuma zīmes izgatavo apļa veidā. To 

izmēri neatšķiras no aizlieguma zīmju izmēriem. Rīkojuma zīmju pamatkrāsa ir zila, bet 
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simboli balti. Rīkojuma zīmes uzstāda tieši pirms ielu vai ceļa posmiem un 

krustojumiem, uz kuriem tās attiecas. 

Norādījuma zīmes un ceļa rādītāji: 

      Bez signalizācijas zīmēm uzstāda arī ceļa zīmes transportlīdzekļu vadītāju 

informācijai un labākai orientācijai ceļā. Šajā zīmju grupā ietilpst norādījumu zīmes un 

ceļa rādītāji. Norādījuma zīmju ģeometriskā forma ir kvadrāts vai taisnstūris, kuru 

izmēri attiecīgi ir no 55 x 55 ÷ 90 x 120 cm. Zīmju pamatkrāsa ir zila, bet simboli vai 

apzīmējumi – balti vai melni. Izľēmums – norādījuma zīme ar sarkanu krustu, kuru lieto 

medicīniskās palīdzības punktu apzīmēšanai, un norādījumu zīmes ar dzeltenu iekšējo 

kvadrātu, kuras lieto galvenā ceļa un galvenā ceļa beigu apzīmēšanai. 

      Norādījuma zīmes uzstāda tieši ielas vai ceļa malā attiecīgo objektu tuvumā vai 

noteiktā attālumā pirms šiem objektiem, zem zīmes pie staba piestiprinot speciālās 

attāluma uzraksta plāksnītes. 

      Ceļa rādītāju pamatkrāsa ir zila, bet uzraksti un virzienu rādītāju simboli – balti. 

Izšķir nosaukuma, attāluma, iepriekšējā virziena, virziena, kilometru un ceļa maršrutu 

marku rādītājus. Pilsētu un apdzīvotu vietu nosaukuma rādītājus izvieto šo punktu tiešā 

tuvumā apmēram 100 m attālumā no apbūves sākuma vai arī tieši uz pilsētas robeţas. 

      Attāluma rādītāji norāda attālumus līdz galvenajiem maršruta punktiem, pilsētām un 

apdzīvotām vietām. 

      Virziena rādītājus uzstāda ceļu krustojumos un sazarojumos; tie norāda braukšanas 

virzienu uz attiecīgiem maršruta punktiem (ieteicams norādīt arī attālumus  kilometros). 

      Iepriekšējos virziena rādītājus uzstāda pirms lielākajiem autoceļu krustojumiem (uz 

rādītāja vairoga ar bultām ir norādīts virziens uz svarīgākajiem maršruta punktiem). Uz 

iepriekšējo virzienu rādītājiem ieteicams norādīt arī attiecīgā maršruta numuru jeb 

marku (8.1. att.). 

 

8.1. att. 

 



Ceļu un tiltu katedra                                                                     Tikai studiju vajadzībām 

 

 

 80 

      Kilometru rādītāji sniedz informāciju par attālumu kilometros no maršruta (ceļa) 

sākuma līdz tā beigām (8.2. att.). 

      Maršruta markas rādītāji norāda starptautiskās, tranzīta, kā arī vietējas nozīmes ceļu 

vai maršrutu numurus un emblēmas. 

      Maršruta markas jeb numurus ieteicams norādīt uz visiem autoceļa rādītājiem, lai 

transportlīdzekļu vadītāji labāk varētu sekot vajadzīgā maršruta virzienam (it īpaši tas ir 

svarīgi, šķērsojot pilsētas). 

 

8.2.att. 

 

      Bez standartizētiem rādītājiem mūsu republikā ir uzstādīti arī īpaši nosaukuma 

rādītāji vēsturisku, memoriālu u.c. tūrismam nozīmīgu objektu apzīmēšanai. Šādus 

rādītājus izgatavo daudzstūra vai parasta rādītāja veidā, to vairogus nokrāsojot sarkanā 

krāsā, bet burtus uzrakstot ar baltu krāsu. 

 

 Ceļa zīmju konstrukcija un izvietojums uz ceļa 

      Ceļa rādītājus izvieto braukšanas virzienā, labajā pusē, zem 85-90
0
 leľķa attiecībā 

pret ceļa asi. Uz tā norāda apdzīvotās vietas, upes un citus maršruta punktu 

nosaukumus. 

      Virzienu rādītājus izvieto krustojumos, pie tam bultas pagrieţ tajos virzienos, kādos 

ceļi atzarojās no dotā krustojuma. Uz virziena rādītājiem abās pusēs no bultām uzraksta 

maršruta punktu nosaukumus, kā arī attālumu līdz tiem. Ir pieļaujams uzstādīt vairākus 

virziena rādītājus, ja nepieciešams norādīt virzienu un attālumu līdz vairākiem maršruta 

punktiem. 

      Attālumu rādītājus izvieto braukšanas virzienā, labajā pusē, zem 85-90
0
 leľķa 

attiecībā pret ceļa asi. Uz tiem norāda objekta nosaukumu un attālumu līdz tam 

(apdzīvotā vieta, dabas rezervāts u.c.). Uz attālumu rādītāja ieteicams attēlot ne vairāk 

kā trīs objektu nosaukumus, pie tam tālākos objektus novieto rādītāja augšējā daļā. 
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      Iepriekšējo virzienu rādītājus izvieto braukšanas virzienā, labajā pusē, zem 85-90
0
 

leľķa attiecībā pret ceļa asi, ārpus apdzīvotām vietā 250-400m, bet apdzīvotās vietās 40-

50m pirms krustojumiem. Uz rādītājiem shematiski parāda krustojuma plānu ar 

atzarojumiem. Pretī bultām uzraksta šķērsojošo ceļu gala punktu nosaukumus. Uz 

rādītājiem var būt attēlotas arī maršruta markas samazinātā mērogā, kas attiecas uz 

atsevišķu maršrutu (8.3. att.). 

 

8.3.att. 

 

      Maršruta markas izvieto braukšanas virzienā, labajā pusē, zem 85-90
0
 leľķa 

attiecībā pret ceļa asi, aiz krustojuma vai katrā no izejošiem maršrutiem. 

      Kilometru rādītāji sastāv no divām plāksnītēm, kas izvietotas viena pret otru 90
0 

leľķī un zem 45
0 

attiecībā pret ceļa asi (uz ceļiem bez sadalošās joslas). Uz ceļiem ar 

sadalošo joslu kilometru rādītāju plāksnītes izvieto uz viena staba pretējām pusēm. Uz 

plāksnītes, kas vērsta uz maršruta gala punktu, norāda attālumu līdz maršruta galam un 

attiecīgi uz plāksnītes, kas vērsta uz maršruta sākumu – līdz maršruta sākumam. Ciparu 

summa, kas attēlota uz abām plāksnītēm, parāda kopējo maršruta garumu kilometros. 

      Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam ir jānodrošina vislabākā zīmju redzamība 

jebkuros laika apstākļos. Uz ceļiem un ielām ceļa zīmes un rādītāji ir jāizvieto tā, lai tos 

nesabojātu garāmbraucošie transportlīdzekļi. Zīmes izvietošanas augstumam no 

brauktuves līmeľa līdz zīmes apakšējai malai ir jābūt: 2 – 2,5m – pilsētu ielām, un 1,5 – 

1,8m – ārpus pilsētas ceļiem. Uzstādot zīmes uz kronšteiniem vai iekarinot trosēs, to 

augstumam virs brauktuves jābūt 5 – 6m. Attālumam plānā no ielas vai ceļa brauktuves 

malas līdz tuvākās zīmes vai rādītāja malai jābūt ne mazāk kā 0,5m un ne vairāk kā 

2,5m. 

      Pašlaik valsts standarts nosaka, ka uz Latvijas ceļiem izvietotās ceļa zīmes un 

rādītāji ir stiprināmi uz cinkotiem metāla stabiem. 
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8.4.  Brauktuves apzīmējumi un signālstabiņi 

8.4.1.  Vispārīgs apraksts 

      Lai droši un pārliecināti vadītu transportlīdzekli, tā vadītājam ir skaidri jāredz tā 

braukšanas josla, kuru viľš var izmantot brauciena laikā, neradot traucējumus citiem 

transportlīdzekļiem, kā arī neapdraudot sevi ceļu satiksmes negadījumos. 

      Vajadzīgo transportlīdzekļu vadītāju orientēšanās spēju panāk, izmantojot pasākumu 

kompleksu, kas sekmē vizuālo transportlīdzekļu vadītāju orientēšanos: 

1. Ierīkojot autoceļa brauktuves malas, kas kontrasti pēc krāsojuma atšķiras no 

autoceļa braucamās daļas, daţos gadījumos tās izveido ar ribotu virsmu, kas 

izsauc nepatīkamu vibrāciju uzbraucot tai virsū; 

2. Uzkrāsojot uz autoceļa braucamās daļas apzīmējuma līnijas, kas pēc krāsas 

atšķiras no pamatseguma krāsas, izceļot kustības joslas un norādot kustības 

virzienu atsevišķām transportlīdzekļu plūsmām; 

3. Uzstādot autoceļa zemes klātnes robeţās signālstabiľus. 

      Iedarbīgs līdzeklis satiksmes drošības palielināšanai un kustības organizēšanai, kā 

arī transportlīdzekļu vadītāju un gājēju labākai orientācijai ir ceļa apzīmējumi jeb 

marķējumi (līnijas, uzraksti un figūras), kas izpildīti ar krāsām, metāla spraudēm, 

krāsainu betonu vai asfaltbetonu, kā arī iegūti lietojot daţādus sintētiskus materiālus un 

plastikas. 

      Ceļa apzīmējumi ir līnijas, bultas un citas norādes uz ceļiem, ielām vai citām ceļa 

būvēm un speciāli veidojamiem elementiem. Apzīmējumi nosaka satiksmes kārtību, 

norāda ceļu būvju gabarītus, kā arī orientē satiksmes dalībniekus. Apzīmējumus lieto 

patstāvīgi vai kopā ar ceļa zīmēm un luksoforiem. 

      Brauktuves virsmas apzīmēšanu ar apzīmējuma līnijām var uzskatīt par nosacīta 

veida ceļa zīmēm, kuras iesaka pareizās kustības trajektorijas. Apzīmējuma līnijām var 

būt gan ieteikuma (pārtrauktās līnijas), gan arī kategoriska aizlieguma raksturs 

(nepārtrauktās līnijas), kuras aizliedz kustību atsevišķos virzienos. 

      Kombinējot nepārtrauktās apzīmējuma līnijas ar pārtrauktām, izceļ zonas, kuru 

robeţās apdzīšanas manevrs ir bīstams vai var radīt zināmus traucējumus satiksmes 

plūsmā. Apzīmējuma līnijas, kuras tiek uzkrāsotas ievērojot transportlīdzekļu vadītāju 

uztveres īpatnības, dod iespēju izcelt uz ceļa pludenas transportlīdzekļu plūsmas 

trajektorijas, vizuāli pārsegt iespējamus nepareizus kustības virzienus, regulēt kustības 
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ātrumus. Brauktuves malu apzīmējums skaidri atdala autoceļa braucamo daļu no 

nomalēm (8.4.att.) 

 

8.4.att. 

      Ar apzīmējumu palīdzību uz brauktuves var izcelt pludenas kustības joslas uz 

ātruma maiľas joslu un nobrauktuvju posmiem. Attēlā (8.5.) ir redzam slīps 

iesvītrojums, kas ļauj nodrošināt nobrauktuves atzarojumu zem asā leľķa, kas būtu grūti 

realizējams izmantojot virziena saliľas. 

      Brauktuves apzīmējuma līnijas sekmē pareizo kustības reţīmu rašanos, palielina 

satiksmes drošību un vidējo transportlīdzekļu plūsmas ātrumu. 

      Pašlaik uz LR autoceļiem un ielām brauktuves apzīmējumi tiek krāsoti saskaľā ar 

Valsts Standarta LVS 85:1997 „Ceļa apzīmējumi‖ prasībām. 

 

8.5.att. 
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8.4.2. Apzīmējumu veidi 

Horizontālie pazīmējumi: 

- garenapzīmējumi; 

- šķērsapzīmējumi; 

- virzienu saliľas; 

- bultas; 

- transportlīdzekļu veidu apzīmējumi; 

- apstāšanās un stāvēšanas ierobeţojumi; 

- pagaidu apzīmējumi. 

Vertikālie apzīmējumi: 

- virziena plāksnes; 

- šķēršļa plāksnes; 

- ceļa darbu vietu apzīmējumi; 

- būvju gabarītzīmes; 

- signālstabiľi. 

 

8.4.3. Apzīmējumiem pielietojamie materiāli 

      Mūsdienās visizplatītākais brauktuvju apzīmējumu veids ir krāsas krāsošana uz 

brauktuves virsmas, vienkāršs un mehanizēts iestrādāšanas veids. Visbieţāk 

apzīmējumus krāso ar baltu ātri ţūstošo nitro krāsu. Labākai redzamībai tumšajā 

diennakts laikā, kā arī ierobeţotos redzamības apstākļos, krāsai pievieno sīkās stikla 

lodītes, kas diametrā nepārsniedz 0,4mm, kas padara apzīmējuma līniju redzamu 

atstarojošo lukturu gaismā. Tomēr apzīmējumiem, kas tiek krāsoti ar krāsām, ir būtiski 

trūkumi. Krāsoto ceļa apzīmējumu līniju kalpošanas laiks ir ļoti īss (viena sezona). 

Apzīmējuma līnijas ātri kļūst netīras no transportlīdzekļu riepām, tās tiek bojātas ziemas 

periodā, attīrot ceļa braucamo daļu no sniega un ledus, izmantojot mehāniskos 

līdzekļus, kā arī higroskopiskos sāļus. Ļoti stipri brauktuves apzīmējumus bojā tie 

transportlīdzekļi, kuri ir aprīkoti ar radţotām riepām. 

      Brauktuves sadalošās jeb ass līnijas labi pilda savas funkcijas dienā un labvēlīgos 

laika apstākļos, bet lietainā laikā tās kļūst maz efektīvas. Ja ceļa braucamā daļa ir netīra, 

vai pēc sniegputeľa – tās nav redzamas. Tieši tāpēc brauktuves apzīmējuma līnijas ir 

jālieto kombinācijā ar citiem virziena orientējošiem elementiem (signālstabiľiem). 
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8.4.4. Signālstabiņi 

      Par efektīgu transportlīdzekļu vadītāju vizuālās orientēšanas līdzekli tiek uzskatīti 

signālstabiľi, kuri apzīmē ceļa zemes klātnes robeţas un palīdz transportlīdzekļa 

vadītājam sekot izmaiľām ceļa trasē, it īpaši diennakts tumšajā laikā. 

      Vertikālie virziena rādītāj elementi ir īpaši efektīgi, jo dod iespēju novērtēt ceļa 

virzienu miglā, sniegputenī, lietainā laikā, pie netīras brauktuves, ja nav redzamas 

apzīmējuma līnijas. 

      Signālstabiľus izvieto vienu pretī otram abās ceļa pusēs (ceļiem ar vienu brauktuvi), 

kā arī sadalošajā joslā (ceļam ar vairākām brauktuvēm), ik pēc 50m taisnajos ceļa 

posmos un nelielos uzbērumos. Vietās, kur ceļš šķērso purvus, zemienes, kur ir bieza 

migla, attālumu starp signālstabiľiem samazina līdz 25m. 

      Signālstabiľus izvieto arī plāna līknēs – gan iekšējās, gan ārējās līknes malās, 

attālums starp stabiľiem 25-50m. 

      Pašlaik uz Latvijas autoceļiem uzstāda „Signum‖ tipa plastmasas signālstabiľus 

(8.6. att.). 

 

8.6.att. 
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8.5. Drošības aizturietaises 

8.5.1. Vispārīgs apraksts 

      Autoceļus ierobeţo ar aizturietaisēm vietās, kur transportlīdzekļa izbraukšana ārpus 

brauktuves robeţām draud ar transportlīdzekļa apgāšanos; ceļa posmos ar uzbērumiem, 

kas augstāki par diviem metriem (Huzb>2m); līknēs, kuru rādiusu ir vienādi vai mazāki 

par projektēšanas normās noteiktajiem; vietās, kur autoceļš virzās gar stāvām kraujām, 

ūdens krātuvēm, dzelzceļiem, kā arī kalnu ceļos; meţā, ja koki atrodas tiešā brauktuves 

tuvumā, pie tiltu un kustības pārvadu balstiem; uz sadalošās joslas, pie lielas satiksmes 

intensitātes, ja pastāv varbūtība, ka šķērsojot to, transportlīdzeklis var sadurties ar pretī 

braucošajiem transportlīdzekļiem. 

      Ľemot vērā lielu pieredzi aizturietaišu projektēšanā un uzstādīšanā, tām tiek 

izvirzītas šādas prasības: 

●  telpiski norobeţot bīstamo zonu, ļaujot tai pašā laikā transportlīdzekļu vadītājiem 

redzēt kur slēpjas tās īpatnība; 

● uzľemt triecienus nevis ar vienu elementu (laidumu), kas ir tiešā kontaktā ar 

avarējošo transportlīdzekli, bet ar vairākiem elementiem (laidumiem), uzľemt 

trieciena slodzi; 

● norobeţot transportlīdzekļa kontaktu tikai ar aizturietaišu horizontālajiem 

pamatelementiem, nepieļaujot kontaktu ar vertikālajiem statľiem; 

● plūstoši samazināt avarējošā transportlīdzekļa ātrumu, lai neapdraudētu vadītāju 

un līdzbraucējus; 

● būt elastīgām, lokanām un dzēst, deformējoties, pēc iespējas vairāk avarējošā 

transportlīdzekļa enerģijas. Aizturietaišu stiprībai un deformāciju robeţai jābūt 

pietiekamai, lai nepieļautu avarējošā transportlīdzekļa nonākšanu bīstamajā zonā; 

● atvirzīt avarējošo transportlīdzekli gar aizturietaisi; neatmetot to atpakaļ tajā pašā 

virzienā, kā arī pretim braucošo transportlīdzekļu plūsmā; 

● aizturietaisēm ir jābūt ar pietiekamu augstumu, kas ļauj noturēt uz ceļa bez 

īpašiem bojājumiem, zemos sporta autobmobiļus, kā arī nepieļauj apgāzties 

augstiem transportlīdzekļiem; 

● aizturietaisēm ir minimāli jābojājas esot kontaktā ar avarējošo transportlīdzekli, 

tām jāsastāv no viegli nomaināmām detaļām un elementiem; 

● neizsaukt būtiskus transportlīdzekļa bojājumus uzbraucot virsū aizturietaisei. 
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  Aizturietaises ir obligātas sekojošās vietās: 

● uz tiltiem un atbalsta sieniľām; 

● ceļa posmos gar dzelzceļiem, purviem, ūdens krātuvēm dziļākām par diviem 

metriem, gar gravām un kalnu aizām, ja attālums līdz tām ir mazāks par 25m pie 

perspektīvās intensitātes vairāk nekā 2000aut./dnn., un 15m pie lielākas intensitātes. 

Kā arī, ja autoceļš atrodas augstāk nekā dzelzceļš, nogāzē ar slīpumu 1:3 un vairāk; 

● plāna līknēs, kurām rādiuss ir mazāks nekā pieļaujamais, pie attiecīga aprēķina 

ātruma, kā arī līknēs, kas asi maina iepriekš lēzenās trases virzienu; 

● ceļa posmos, kas īpaši pakļauti apledojumam, uz kuriem sistemātiski veidojas 

piebrauktā sniega kārta; 

● ceļa nomalēs uzbērumu posmos, kas augstāki par 2-3m, atkarībā no garenprofila 

stāvuma, kā arī no līkľu rādiusiem plānā; 

● ceļa nomalēs pie atsevišķiem šķēršļiem, kas atrodas tuvāk nekā 4m no brauktuves 

(elektrolīniju stabi, apgaismes masti uz automaģistrālēm, koki diametrā lielāki par 

10cm, reklāmas un informācijas plakātu balsti); 

● pie pārvadu balstiem un kokiem sadalošā joslā; 

● augstos uzbērumos atkarībā no nogāţu slīpuma; 

● lai samazinātu transportlīdzekļa trieciena iespēju aizturietaisēs no galiem, tiem 

jābūt novirzītiem sāľus attiecībā pret pamata līniju par 0,6 – 12,m; 10-15m garā 

posmā, tiem jābūt iedziļinātiem gruntī un nostiprinātiem ar enkursaites palīdzību. 

 

8.5.2. Aizturietaišu veidi, to pielietojums 

      Aizturietaišu veids ir atkarīgs no to nozīmes, autoceļa izbūves apstākļiem un 

satiksmes intensitātes. Uz autoceļiem izbūvē vairāku veidu drošības aizturietaises. 

      Izšķir trīs aizturietaišu pamatveidus: 

 elastīgās aizturietaises- tās tiek veidotas no trosēm, gumijas, automobiļu riepām, 

metāla sieta, speciālo krūmāju stādījumiem u.c.; 

 neelastīgās aizturietaises- tās tiek veidotas no akmens, betona vai dzelzsbetona 

aizsargstabiľiem, barjerām, atbalstsieniľām u.c.; 

 puselastīgās aizturietaises- tās tiek veidotas no daţādu metālu profilētām 

konstrukcijām. 
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8.5.3. Trošu elastīgā aizturietaises 

   Trošu aizturietaises tika pielietotas kā viens no pirmajiem aizturietaišu veidiem. 

Atsperveidīgie stiprinājumi uz dzelzsbetona stabiľiem samazināja varbūtību, ka 

transportlīdzeklis sadursies ar stabu zem asā leľķa. Trošu ietaisēm ir tāda priekšrocība, 

ka atstarpes starp trosēm, kā arī to augstumu no zemes virsmas var piemeklēt tādā veidā, 

lai tās varētu noturēt jebkura veida transportlīdzekļus (8.7.att.). 

 

8.7.att. 

 

      Taču trošu aizturietaises atšķirībā no plākšľveida aizturietaisēm ir grūtāk 

saredzamas tumšajā diennakts laikā, miglā, kā arī citos ierobeţotās redzamības 

apstākļos, tādēļ tās mazāk var palīdzēt transportlīdzekļu vadītājiem tālākā ceļa 

(brauktuves) virziena noteikšanai. Trosēm vajag piedot lielu sākotnēju saspriegumu, lai 

tās nebūtu vaļīgas un spētu noturēt avarējošo transportlīdzekli. 

      Trošu aizturietaises ir ļoti ērtas pie ziemas autoceļu uzturēšanas darbiem, jo gar tām 

nekad neveidojas sniega sanesumi un kupenas, bez tam tās netraucē sniega novākšanai 

no ceļa braucamās daļas.  

      Transportlīdzeklim uzbraucot trošu aizturietaisēm virsū, tas tiek stipri bojāts, un, kā 

liecina statistika, tāda veida sadursmēs visvairāk cieš pasaţieri, nevis transportlīdzekļa 

vadītājs. 

      Latvijas Republikas autoceļos trošu ietaises mūsdienās nelieto, taču daţās vietās tās 

vēl ir saglabājušās, piemēram, autoceļā Kandava – Kuldīga, posmā pirms Sabiles. 
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8.5.4. Dzelzsbetona aizturietaises 

      Dzelzsbetona aizturietaises izgatavoja kā masīvu, 35 cm biezas izliektas formas 

saliekamu dzelzsbetona barjeru. Šādas aizturietaises iztur jebkāda avarējošā 

transportlīdzekļa triecienu (8.8.att.). 

 

8.8.att. 

 

      Dzelzsbetona aizturietaises nostiprina ar bultskrūvēm pie dzelzsbetona stabiem, kas 

iebetonēti zemē 1,0 m dziļumā. Barjeras augstumam virs brauktuves malas ir jābūt 

vismaz 50 cm. Dzelzsbetona aizturietaises ir vieglas un ērtas ekspluatācijā un 

apkalpošanā, tām nav nepieciešams pretkorozijas aizsargkrāsojums, kas ir obligāts 

metāla aizturietaisēm. Būtisks dzelzsbetona aizturietaišu trūkums ir tas, ka liela 

stinguma dēļ, ietriecoties tajās transportlīdzeklim, tā trieciens tiek dzēsts tikai vertikālo 

statľu deformācijas rezultātā. Barjeras iztur avarējošā transportlīdzekļa triecienu un 

neļauj tam nobraukt no brauktuves klātnes, bet, triecoties pret barjeru, transportlīdzeklis 

tiek stipri bojāts un transportlīdzekļi ar augstu izvietotu smaguma centru bieţi 

ietriecoties barjerā apgāţas, bet vieglās automašīnas tiek atmestas atpakaļ uz brauktuvi, 

tādā veidā apdraudot satiksmi. Bez tam dzelzsbetona barjeras stipri sareţģī autoceļu 

ziemas uzturēšanu – sniega tīrīšanu, veicina aizputināšanu. 

      Tomēr neelastīgo aizturietaišu izbūve ir sareţģīta un darbietilpīga, jo dzelzsbetona 

barjeras ir grūti transportējamas un montējamas, bet nosēţoties (kaut arī nedaudz) 

dzelzsbetona stabiem, barjerām izveidojas lauzta virsējā līnija, kas stipri pasliktina 

autoceļa vizuālo uztveršanu. Optisko efektu var uzlabot, iezīmējot uz nobalsinātām 

barjerām pārtrauktu sarkanu vidus līniju, vai arī uzzīmējot meln – baltus taisnstūrus. 
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Šādā veidā apzīmētas barjeras kalpo par labu ceļa virziena orientieri transportlīdzekļu 

vadītājiem praktiski jebkuros laika apstākļos. 

8.5.5. Tērauda  aizturietaises 

      Racionālākas un lētākas ekspluatācijā ir puselastīgās aizturietaises. Mūsdienās 

arvien plašāk tiek izmantotas aizturietaises, kuras tiek izgatavotas no profilētā tērauda 

vai alumīnija sakausējumiem. Pašlaik izgatavo barjeras no cinkotā tērauda, kas ir labāk 

piemērotas nelabvēlīgiem darba apstākļiem (sāls maisījuma iedarbība). Cinkotās tērauda 

barjeras ir daudz ērtākas ekspluatācijā, jo tām nav nepieciešams krāsojums un 

antikorozijas apstāde. Profilētais tērauds ir pietiekami stings un deformējoties spēj 

uzľemt avarējošā transportlīdzekļa kinētisko enerģiju. Bez tam, bojājumu gadījumos, 

profiltērauda barjeras ir ērti remontējamas, kā arī to elementi un detaļas ir ātri 

nomaināmi (8.9.att.). 

 

8.9.att. 

 

      Mūsdienās profilētā tērauda barjeras ir vienīgais aizturietašu konstrukciju veids, 

kuru pielieto augstāko kategoriju autoceļiem, kā arī tos novieto šaurajās sadalošās 

joslās, uz tiltiem un satiksmes pārvadiem, kā arī to balstu norobeţošanai, kas atrodas uz 

sadalošās joslas. Tērauda barjeras rada viegluma iespaidu un piešķir autoceļam optisko 

lēzenumu. Vēl viena metāla barjeru pozitīvā īpašība ir tā, ka tās kalpo par labiem 

orientieriem transportlīdzekļu vadītājiem, it īpaši diennakts tumšajā laikā, kā arī sliktas 

redzamības apstākļos, ar lukturiem apgaismotā barjeru līnija labi orientē 

transportlīdzekļu vadītājus turpmākajā ceļa virziena maiľā. 

      Mūsu republikas autoceļos metāla barjeras pielieto samērā plaši, bet pirmo reizi tās 

tika uzstādītas Rīgas – Jūrmalas maģistrāles satiksmes mezglu uzbrauktuvēs. 
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      Metāla drošības barjeras uz ceļiem uzstādāmas, lai pasargātu transportlīdzekļa 

vadītāju un pasaţierus no ceļu satiksmes negadījuma sekām vai samazinātu to 

smagumu, transportlīdzeklim zaudējot vadāmību un novirzoties no brauktuves klātnes. 

      Pirms metāla barjeru ierīkošanas ir jāapsver, vai nav iespējams uzlabot satiksmes 

drošību ar citiem paľēmieniem, piemēram, padarot lēzenāku uzbēruma nogāţu slīpumu, 

attālinot caurtekas gala posmu, ierīkojot bermu, attālinot gaisvadu līniju balstus u.tml. 

      Metāla  barjeras nepieciešamajās vietās jāuzstāda uz ceļiem, kur pašreizējā 

satiksmes intensitāte ir ne mazāka par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī. 

 

8.6.  Ātrumu ierobežojošie vaļņi 

8.6.1.  Vispārīgs apraksts 

      Bieţi vien pilsētās un apdzīvotās vietās ātruma ierobeţojošās zīmes nedod vēlamu 

rezultātu, jo ne visi transportlīdzekļu vadītāji ievēro tās un izpilda to prasības. Tāpēc ir 

nepieciešami radikāli pasākumi ātruma ierobeţošanai pilsētās un apdzīvotās vietās. 

      Mākslīgu ātruma ierobeţojošu vaļľu, sliekšľu, jeb kā tautā tos mēdz dēvēt „gulošu 

policistu‖ , turpmāk ātrumvaļľu izveide uz brauktuves ir viens no ārkārtējiem un 

efektīviem pasākumiem ātruma samazināšanai un līdz ar to ceļu satiksmes negadījumu 

skaita samazināšanai. 

      Parasti ceļa ātrumvaļľi tiek izveidoti pilsētu dzīvojamos rajonos, uz ceļiem (ielām) 

ar nelielu satiksmes intensitāti, skolu un bērnudārzu tuvumā, pirms veloceliľiem un 

bīstamiem krustojumiem, pie viesnīcām, lielu tirdzniecības centru tuvumā, kā arī citās 

vietās, kur apgrozās lielas ļauţu masas. 

      Lai garantētu drošu satiksmi, transportlīdzekļa vadītājam jāiegūst savlaicīga 

informācija par šķērsojama ātrumvaļľa esamību. To panāk, uzstādot ātrumvaļľa sākumā 

un beigās signālstabiľus ar dzelteniem apzīmējumiem un izveidojot horizontālos 

apzīmējumus uz brauktuves atbilstoši LVS 85 : 1997 „Ceļa apzīmējumi‖ prasībām, kā 

arī uzstādot attiecīgās ceļa zīmes, atbilstoši LVS 77 : 1996 „ceļa zīmes‖ prasībām. 

      Lēmumu par ātrumvaļľa izveidi pieľem attiecīgā ceļa (ielas) īpašnieks 

(pārvaldītājs). 

      Lai saľemtu atļauju par ātrumvaļľa izveidošanu, ieinteresētai personai ar 

iesniegumu jāgrieţas vietējā pašvaldībā. 



Ceļu un tiltu katedra                                                                     Tikai studiju vajadzībām 

 

 

 92 

 

8.10. att.  

 

 



Ceļu un tiltu katedra                                                                     Tikai studiju vajadzībām 

 

 

 93 

  8.6.2.Izvietošanas prasības 

 

Ātrumvaļņi un to uzdevums 

      Ātrumvaļľi ir paaugstinājumi uz ceļa (ielas) brauktuves, kas izveidoti no 

mākslīgiem vai dabīgiem materiāliem (8.10.att.). To konstrukcijai jābūt atbilstošai 

attiecīgā ceļa (ielas) transportlīdzekļu slodzēm. 

      Ātrumvaļľu galvenais uzdevums ir iepriekš noteikta ātruma reţīma nodrošināšana. 

 

      

 Ātrumvaļņu un transportlīdzekļu mijiedarbība 

      Ātrumvaļľi ir nevainojamās konstrukcijas inţenierbūves, kas rada diskomforta 

sajūtu iepriekš noteikto ātruma reţīmu pārsniegušiem transportlīdzekļu vadītājiem, bet 

neietekmē citu transportlīdzekļu kustību un apkārtējo vidi. 

      Lai ātrumvaļľi neradītu transportlīdzekļu bojājumus un nebūtu par cēloni ceļu 

satiksmes negadījumiem, tiem jābūt jebkurā diennakts laikā labi saredzamiem un pareizi 

apzīmētiem. Ceļiem (ielām), kuros ātrumvaļľus paredzēts izvietot, tumšajā diennakts 

laikā jābūt apgaismotiem. 

      Ātrumvaļľi var būt vai nu speciāli projektēti kopā ar citiem ceļa elementiem vai 

izveidoti uz jau pastāvoša ceļa (ielas). Tiem nav nepieciešama speciālā uzraudzība. 

Uzturēšana veicama vienlaicīgi un analogi ar ceļa (ielas) seguma un aprīkojuma 

uzturēšanu. 

 

      Priekšnoteikumi ātrumvaļņu izvietošanai 

      Ātrumvaļľus ierīko atkarībā no: 

- maksimāli pieļaujamā braukšanas ātruma; 

- ceļu satiksmes negadījumiem, kuru cēlonis bijis atļautā un drošā ātruma 

pārsniegšana; 

- pazīmēm, ka braukšanas ātruma reţīma dēļ var tikt izraisīti ceļu satiksmes 

negadījumi. 

 

      

 Ātrumvaļņu izvietošanas aizliegumi 

      Ātrumvaļľus nedrīkst izvietot šādās vietās: 

- uz apdzīvotu vietu maģistrālajām un tranzīta ielām; 
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- uz ceļiem (ielām) ar ievērojamu kravas automobiļu satiksmi; 

- uz ielām, kur koncentrēta speciālo transportlīdzekļu satiksme ( pie neatliekamās 

medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu u.c. iestādēm); 

- tuvāk par redzamības attālumu no vietām, kurās nav nodrošināts minimālais  

bremzēšanas ceļa redzamības attālums; 

- tuvāk par 20 m no krustojumiem; 

- pirms tiltiem, satiksmes pārvadiem, dzelzceļa pārbrauktuvēm; 

- tuneļos; 

- uz ceļiem vai ielām ar garenkritumu lielāku par 4%; 

- ne tuvāk par 40 m no maza rādiusa plāna līknēm; 

- ne tuvāk par 40 m no krustojuma, ja ātrumvalnis apvienots ar gājēju pāreju. 

 

      Nav vēlams izvietot ātrumvaļľus uz ceļiem (ielām), kur ir sabiedrisko pasaţieru 

transportlīdzekļu maršruti, kā arī tuvu šo transportlīdzekļu pieturvietām. 

 

8.6.3.Ātrumvaļņu konstrukcija 

      Materiāli 

      Ātrumvaļľi izveidojami no asfaltbetona, betona, dabīgiem vai mākslīgiem 

bruģakmeľiem ar transporta slodzēm atbilstīgu izturību un nestspēju. 

 

      Konstrukcijas viendabība 

       Ātrumvaļľu konstrukcijām jābūt identiskām visā Latvijas teritorijā. 

       Ātrumvaļľi jānovieto perpendikulāri brauktuves asij visā brauktuves platumā. 
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8.7.Autobusu pieturvietas un paviljoni 

8.7.1. Vispārīgs apraksts 

      Ľemot vērā to, ka Latvijā ir ļoti plaši sazarots autobusu līniju tīkls – vidēji uz 

teritorijas 1 km
2
 ir 1,2 km autobusu līniju, kā arī tas, ka lauku rajonos iedzīvotāji 

pārsvarā dzīvo atsevišķās viensētās, ērtai pasaţieru pārvadājumu organizēšanai 

autobusu pieturvietas ierīko samērā bieţi – ik pēc 2 – 4 km, bet piepilsētu zonā – ik pēc 

500 – 1000 metriem. 

      Bieţi vien autobusu pieturvietu izvietošana prasa rūpīgāku projektu izstrādi 

ievērojot sekojošās prasības: 

- autobusu pieturvietu telpiskam plānojumam jāgarantē noteikts satiksmes 

drošības līmenis, kā arī jāuzlabo autoceļa ētisko veidolu; 

- autobusu pieturvietām ir jābūt racionālām un ērtām pasaţieru lietošanai. 

      Autobusu  pieturvietu ekspluatācijas pieredze rāda, ka iepriekš minēto prasību 

apmierināšana ir atkarīga no autobusu pieturvietu izvietojuma, telpiskā plānojuma, 

konstruktīvā risinājuma un apdares materiāliem, kā arī no autobusu pieturvietas 

paviljona arhitektoniskā noformējuma un tā saiti ar autoceļu un apkārtējo vidi. 

      Autobusu pieturvietas izvietojumu sākotnēji nosaka cilvēku pulcēšanas vieta pie 

autoceļa, tomēr konkrētais tās izvietojums var būt atšķirīgs vadoties no satiksmes 

drošības prasībām, kā arī no esošās situācijas. Tām jābūt labi saredzamām no ceļa un 

izveidotām tā, lai netiktu traucēta pārējo transportlīdzekļu kustība. Savukārt no 

autobusu pieturvietas jānodrošina arī laba redzamība garākā ceļa posmā, lai pasaţieri 

varētu savlaicīgi pamanīt tuvojošos autobusus. 

      Autobusu pieturvietas nedrīkst iekārtot autoceļu krustojumu un dzelzceļa 

pārbrauktuvju tiešā tuvumā, kā arī maza rādiusa plāna līknēs un vietās, kur nav 

nodrošināta ceļā pārredzamība. Ja pastāv nepieciešamība autobusu pieturvietu ierīkot 

līknē, tad satiksmes drošības prasības tiek ievērotas sekojoši: pieturvietas izvieto tā, lai 

viena no tām atrastos uz līknes ārējās malas, tās sākumā vai beigās, bet pieturvieta 

pretējā virzienā – atrastos taisnajā posmā vai pārējas līknes robeţās. 

      Autobusu pieturvietas savienojumā ar apkārtējo vidi, lielu lomu spēlē zemes klātnes 

šķērsprofils. Visizdevīgākās vietas autobusu pieturvietu ierīkošanai skaitās autoceļu 

posmi, kas iet nulles atzīmēs vai nelielā uzbērumā (līdz 1 m). Tādās vietās autobusu 

pieturvieta labi sasaistās ar esošo reljefu un nodrošina ērtu pasaţieru (kā gājēju) 

satiksmi. 
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      Augstāko kategoriju autoceļos autobusu pieturvietas parasti iekārto uz autoceļa 

klātnes un segas paplašinājumiem, izbūvējot bremzēšanas un ātruma palielināšanas 

joslas, lai pilnīgi atbrīvotu autoceļa brauktuvi pārējo transportlīdzekļu kustībai, lai 

pieturvietas robeţās tiem nevajadzētu iebraukt pretējā virziena kustības joslā. Autobusu 

pieturvietas segumu ieteicams izbūvēt atšķirīgu no autoceļa brauktuves seguma 

(vislabāk izbūvēt cementbetona segumu (8.10. att.); vai gadījumos, kad pieturvietai un 

ceļa brauktuvei ir vienāds segums, iezīmēt uz brauktuves seguma pārtrauktās 

garenvirziena marķējuma līnijas, kas atdala pieturvietu no autoceļa brauktuves. Tādā 

veidā precīzi iezīmējot autobusa apstāšanas vietu, kas sekmē transportlīdzekļu vadītāju 

labāku uztveri. 

  8.10. att. 

      Pieturvietas seguma paplašinājumu izveido tā, lai piebraucot pie pieturvietas, 

pagrieziena leľķis nebūtu lielāks par 10 – 15 grādiem. Autobusu stāvvieta pieturvietās, 

ja pa ceļu noris sevišķi intensīva kustība, jāatdala ar drošības saliľām. Šādā gadījumā 

pieturvietas brauktuves platumam ir jābūt vismaz 3,5 m, bet nomales platumam – 1 m. 

Autobusu pieturvietas zemāko kategoriju autoceļiem izveido ar segas paplašinājumiem 

un taisniem pārejas posmiem. Pieturvietas kopējam garumam jābūt 50 – 60 m (att.). 

      Pieturvietās, kurās ir liels pasaţieru pieplūdums, jāizbūvē 18 – 20 cm augstas 

platformas, lai pasaţieriem būtu ērtāka iekāpšana un izkāpšana, kā arī ārpus autoceļa 

klātnes robeţām jāizbūvē paviljoni, kas pasargā pasaţierus no saules, lietus, vēja un 

sniega. Pasaţieru iekāpšanas un izkāpšanas platformas no brauktuves jāatdala ar 

parastajām (100x30x15 cm) betona apmalēm. 

      Visizplatītākais seguma veids pieturvietu platformām ir asfaltbetons, tomēr tas nav 

labākais seguma veids pieturvietu platformām. Vasarā sasilstot saule, asfaltbetona 

segums rada nelabvēlīgus apstākļus pasaţieriem, tumši pelēkā, melnā asfaltbetona krāsa 

nelabvēlīgi iespaido arī arhitektūras veidojumus pieturvietā. Pasaţieru formās labi 

iederas saliekamā betona plātnes, dabīgs vai mākslīgs bruģakmens, dolomīta akmens 

plātnes vai oļi, kā arī šo materiālu savstarpējā kombinācija (8.11. att.). 
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      Svarīgs faktors, kas sasaista autobusu pieturvietas ar apkārtējo apvidu, ir zemes 

klātnes šķērsprofila veids autobusu pieturvietu tuvumā. Jo vairāk autobusu pieturvietas 

platformas nogāţu slīpumi atbilst esošā reljefa formām, jo labāk autobusu pieturvieta  

iederas apvidū. Tāpēc uzbērumu nogāzes ierīko pēc iespējas lēzenākas, ar maksimālo 

slīpumu 1:3, lai autoceļa zemes klātnes paplašinājuma kontūras lēzeni, bez lūzumiem 

pārietu papildjoslas paplašinājuma kontūrās. Iepriekš minētās prasības lietderīgi ievērot 

izbūvējot arī autobusu pieturvietas ar paviljoniem. 

      Autobusu pieturvietas izdaiļo ar koku, krūmu un puķu stādījumiem, kā arī ierīko 

akmens dārzus. Autobusu pieturvietu labiekārtošanai vēlams izmantot vietējos 

būvmateriālus un jācenšas pēc iespējas vairāk izcelt apkārtnes raksturīgākās īpatnības. 

   8.11.att. 

8.7.2. Autobusu pieturvietu telpiskā plānojuma un izvietojuma principi 

      Viena no ceļa labiekārtojuma specifiskām problēmām ir autobusu pieturvietu 

arhitektūra. Autobusa pieturvieta (paviljons) – neliela pēc mēroga arhitektūras celtne, 

kuru ierīko sabiedriskā transporta pieturvietās, lai pasargātu pasaţierus no lietus, sniega, 

vēja, saules, kā arī sabiedriskā transporta gaidīšanai. Šīs celtnes nozīmi arhitektūri –

ainaviskajā organizācijā nosaka trīs faktori: 

      Pirmais faktors: 

      Šī kompaktā celtne ir aktīvs vizuālais akcents ceļa vidē. Atšķirībā no autostacijām 

un auto termināliem, kuri, kā likums, kopā ar piebraucamajiem ceļiem un stāvvietām 

tiek atdalīti no ceļa, autobusu paviljonus novieto pie pašas brauktuves, vai atdala tos no 

brauktuves ar ātrummaiľas joslām un apstāšanas laukumiem. Kopā ar iekāpšanas 

laukumu – peronu – pie normatīvā attāluma 3 m no paviljona priekšējās robeţas, kopējs 

attālums no paviljoniem līdz brauktuvei, atkarībā no ceļa kategorijas svārstās no 6 līdz 

12 metriem. Paviljoni tādā veidā, it kā veido ceļa ainavas priekšējo plānu. 

      Otrais faktors: 

      Pat uz vidēja garuma ceļa var tikt ierīkoti desmitiem autobusu pieturu paviljoni, bet 

garākos maršrutos to skaits var sasniegt pat simtus. Šeit kvantitātei jāpāriet kvalitātē. 
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Nepārtraukti atkārtojošais neliels arhitektonisks objekts, aktīvi ietekmē visa ceļa 

estētisko iespaidu. 

      Trešais faktors: 

      Paviljona, kā arhitektūras objekta svarīgums slēpjas tur, ka priekš nelielas 

apdzīvotās vietas ar izveidotu arhitektonisko vidi, autobusu paviljons pats no sevis ir 

ievērojams ar savu izteiktu akcentu. Tas ir ne tikai ceļa ainavas daļa, bet arī daļa no 

apdzīvotās vietas vai pilsētiľas iekšējās vides ar „gājēju uztveres specifiku‖ un vizuāli – 

telpisku saišu kompleksu ar apkārtējo apbūvi. 

 

 

8.8. Atpūtas laukumi un stāvlaukumi 

8.8.1. Vispārīgs apraksts 

      Braucot ar automobili ilgāku laiku, nogurst gan tā vadītājs, gan pasaţieri. Tāpēc 

gluţi dabiska vēlēšanās apturēt transportlīdzekli, izkāpt no tā un īsu brīdi atpūsties 

svaigā gaisā. Tomēr katrs uz ceļa nomales vai daļēji uz brauktuves apturēts 

transportlīdzeklis traucē pārējo transportlīdzekļu kustībai un var apdraudēt pārējo 

satiksmes dalībnieku drošību, vai pat izraisīt satiksmes negadījumu. 

      Tāpēc uz visiem galvenajiem valsts, kā arī tranzīta ceļiem paredz speciālās 

transportlīdzekļu stāvvietas un atpūtas laukumus, kuri no satiksmes intensitātes un 

autoceļa specifikas ir jāizbūvē ik pēc 20 – 40 km, autoceļa tiešā tuvumā. 

Transportlīdzekļu stāvlaukumus izveido pie degvielas uzpildes stacijām (DUS), 

transportlīdzekļu profilaktiskas apkopes stacijām (servisiem), viesnīcām vai 

kempingiem. Bez tam gleznainākās vietās jāiekārto atpūtas vietas transportlīdzekļu 

vadītājiem un pasaţieriem, kā arī skatu un atpūtas laukumu ainavu apskatei. 

      Izšķir aprīkotās un neaprīkotās transportlīdzekļu stāvvietas pie ceļiem. Aprīkotās 

stāvvietas bieţi dēvē arī par atpūtas laukumiem. Ceļa zīmes paredz speciālu atpūtas 

laukumu apzīmējumu. Jebkuru ārpus apdzīvotās vietas izvietotu transportlīdzekļu 

stāvvietu var uzskatīt par autovadītāju atpūtas vietu, ja tajā ir paredzēts speciālais 

aprīkojums, kas tieši domāts transportlīdzekļu vadītāju un pasaţieru atpūtai. 

 

8.8.2. Stāvlaukumu izvietošanas pamatprincipi 

      Mūsdienu transportlīdzekļu satiksme pieprasa savu apstāšanas ritmu atpūtai, 

transportlīdzekļu tehniskajai apskatei vai nepieciešamības gadījumā arī remontam, 

orientācijai (tūristiem), kā arī nakšľošanai. Pamatprincips, pēc kā vadās izveidojot 
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plūsmas. Pirmkārt, ir svarīgs darba un atpūtas reţīms. Transportlīdzekļa vadīšana ir 

darba process, kas saistīts ar ievērojamu cilvēka enerģijas patēriľu. Lielākoties, vadot 

transportlīdzekli, cilvēks patērē nervu enerģiju, muskuļu enerģijas patēriľš relatīvi 

neliels. Tai pat laikā pieaug uzmanības koncentrācijas nozīme un lēmumu pieľemšanas 

ātrums, kas saistīts ar lielāku transportlīdzekļu kustības ātrumu, blīvāku transporta 

plūsmu un satiksmes organizācijas sareţģītību (braukšanas joslu skaita pieaugums, ceļa 

zīmju un informācijas daudzums, satiksmes pārvadu un mezglu sareţģītība). Tas viss 

transportlīdzekļu vadītājos izraisa nervu pārslodzi un stresu, no kura ir nepieciešams 

atbrīvoties. Vislabāk tas īstenojams, izejot no satiksmes plūsmas, apstājoties un 

pārslēdzot savu uzmanību no transportlīdzekļa vadīšanas uz citām lietām. 

      No transportlīdzekļu plūsmas var iziet izmantojot speciālās ātruma maiľas joslas vai 

nobrauktuves. Apstāšanās un stāvēšana tiek organizēta speciālos atpūtas laukumos, bet 

uzmanības pārslēgšanai kalpo atpūtas laukuma speciālais aprīkojums, kā arī apkārtējā 

ainava. 

      Autoceļa kategorijai nav būtiska nozīme stāvlaukumu izvietojuma bieţuma izvēle. 

Liela nozīme ir apkārtējai ainavai, ceļa trases raksturam, attālumam no apdzīvotām 

vietām. Apvidū, kur ceļa trasei ir sareţģīts raksturs (daudz pagriezienu, asi lūzumi 

garenprofilā), transportlīdzekļa vadītāja nogurums, kā arī nepieciešamība bieţi apstāties 

un atpūsties būs lielāki. Ir vēlams, lai optimālu attālumu starp atpūtas laukumiem ceļu 

uzturētāji izvēlētos, izejot no konkrētā ceļa posma apstākļu izpētes, kas ietekmē 

satiksmes raksturu, ceļa trases īpatnībām un vispārējās apkārtējās vides rakstura. 

Vēlams maksimālo attālumu starp atpūtas laukumiem viena autoceļa robeţās pieľemt 

vidēji 25 km, visu kategoriju autoceļiem. 

      Kopējā pieeja ceļa maršrutam paredz servisa un labiekārtojuma strukturēšanu un 

savstarpējo sasaisti. Tādām struktūrām ir jābūt ar vairāklīmeľu raksturu. 

      Augstākais līmenis – tie ir autoceļu servisa objekti (ēdnīcas, moteļi, kempingi), kur 

cilvēks atdaloties no kopējās satiksmes plūsmas var organizēti saľemt servisa objektu 

pakalpojumus. 

      Nākamais līmenis – ilgstošās atpūtas laukumi, kuros transportlīdzekļu vadītāji 

uzturas ilgāk par vienu stundu. 

      Zemākais līmenis – īslaicīgas atpūtas laukumi, kur stāvēšana nepārsniedz vienu 

stundu un kurus aprīko ar daudz pieticīgāko aprīkojumu. Ir paredzēts, ka jebkurš garāks 

ceļš (ceļa garums virs 60 km), viena maršruta ietvaros ir aprīkojams ar servisa un 

labiekārtojuma struktūras elementiem. 
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