4.Pielikums
Siguldas novadā ceļiem ar grants segumu ceļa segas konstrukcija nav izbūvēta, lai pa tiem varētu
pārvietoties transporta līdzekļi, kuru pilna masa ir lielāka par 7 tonnām. Lai neierobežotu uzņēmēju
darbību, ir dota iespēja darba veicējam izvēlēties iespēju pārvietoties pa šiem ceļiem, kad ir sasalusi
zemes klātne, vai tā ir ļoti sausas, kā arī iespēja uzlabot ceļa klātni, lai pa to var pārvietoties transporta
līdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas.

Siguldas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības pārvaldei
Zinātnes iela 7, Peltes,
Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150

.................................................................................................
/Iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums/

................................................................................................
/Personas kods vai reģistrācijas numurs/

.................................................................................................
/Adrese/

..................................................................................................
/Tālrunis, elektroniskā pasta adrese/

P I E T E I K U M S / A T Ļ A U J A Nr. ___________________________
pārvietoties un/vai kravu pārvadājumiem pa Siguldas novada pašvaldības ceļiem ar grants
segumu ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas

1. 20__. gada ____ . _________________ .
2. Maršruts (autoceļa nosaukums, posms):
________________________________________________________________________
3. Darbu veicējs:
________________________________________________________________________
4. Atbildīgā persona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese):
________________________________________________________________________
5. Izmantojamo transportlīdzekļu vienību tehniskie parametri (pilna masa):
________________________________________________________________________
6. Darbu apjoms (m3):
________________________________________________________________________

NOSACĪJUMI
1.

Pirms uzsākt ceļa posma lietošanu, Darbu veicējs paziņo par to Pašvaldības policijai pa tālruni
26160288 un uz elektronisko pasta adresi policija@sigulda.lv, nosūta šādu informāciju:
transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs, marka un pilna masa, Darbu veicēja tālruņa
numurs, kā arī norāda PIETEIKUMA/ATĻAUJAS Nr.

Iesniegto personas datu pārzinis ir Siguldas novada Dome, juridiskā adrese – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, datu
apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa.

2.

3.

Norādīto darbību veikšanas laikā Darbu veicējs seko līdzi ceļa posma tehniskajam
stāvoklim un ceļa posma tehniskā stāvokļa pasliktināšanās gadījumā Darbu veicējs
nodrošina par saviem līdzekļiem tā uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos, balstoties uz
noteiktajām Siguldas novada ielu, ietvju un laukumu ikdienas uzturēšanas
darbu galveno specifikāciju (turpmāk – tekstā – tehniskās specifikācijas) prasībām:
2.1. Materiāli:
2.1.1. Esošais seguma materiāls. Ja nepieciešams jāpapildina ar jaunu materiālu.
2.2. Iekārtas un mehānismi:
2.2.1. Iekārtas seguma profilēšanai (autogreideris);
2.2.2. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma
nosacījumiem.
2.3. Darba izpilde:
2.3.1. Esošā seguma profilēšana. Profilēšanu veic, ja segumā ir par 4 cm dziļākas
deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un
līdzenumu;
2.3.2. Profilēšanas darbi sevī iekļauj ceļa klātnes un nomaļu profilēšana paredzētajā
apjomā, kā arī nepieciešamības gadījumā – nelielu svešķermeņu novākšanu, lokālu
ūdens novades nodrošināšanu no ceļa virsmas;
2.3.3. Profilēšanu ieteicams veikt pie minerālā materiāla optimālā mitruma.
Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi;
2.3.4. Ja nomalēs ir bijis uzaugums un pēc profilēšanas valēnas atrodas uz ceļa
braucamās daļas, tad profilēšana ir jāveic atkārtoti no ceļa ass uz ceļa klātnes
šķautnes, tā, lai līdz grāvim, ievalgai nebūtu nekādu šķēršļu. Ja ceļš atrodas ierakumā
un tam nav sāngrāvju, tad nomalē ar lāpstas palīdzību ir jāizveido mazi grāvīši ūdens
notecei;
2.3.5. Ceļu nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam no 3-5 %;
2.3.6. Pēc profilēšanas darbiem taisnos ceļa posmos un liela rādiusa līknēs jābūt 3%
- 5% lielam pareiza virziena šķērskritumam, pārējās līknēs jābūt pareiza virziena
virāžai (tā jāveido ar kritumu uz ceļa iekšējo malu) ar šķērskritumu līdz 6%
(ieskaitot);
2.3.7. Profilēšanas darbiem nepiemērotos laika apstākļos, ceļa sega jāuzlabo ar
šķembām (20 -40 mm lielu frakciju), tās vienmērīgi izlīdzinot pa visu ceļa segu,
profilēšanas darbus, jāveic iestājoties piemērotiem laika apstākļiem.
2.4. Prasības izpildītam darbam:
2.4.1. Profilēšanas darbi jāveic beznokrišņu periodā. Profilēšanas darbiem
nepiemērotos laika apstākļos, ceļa sega jāuzlabo ar šķembām (20 -40 mm lielu
frakciju);
2.4.2. Pēc profilēšanas darbiem uz grants seguma ielām un ceļiem nedrīkst atrasties
velēna vai vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm;
2.4.3. Jāseko, lai tiktu nodrošināta lietus ūdens novadīšanu no brauktuvēm.
Šķērskritumam (šķērskritumiem) jānodrošina ūdens novadīšana no ceļa vai ielas
virsmas.
Darbu veicējs darbu var uzsākt tad, kad ceļa stāvoklis atbilst specifikācijās izvirzītajām
prasībām, Darbu veikšanas laikā Ceļa stāvoklis var neatbilst specifikāciju prasībām, bet
darba veicējam ceļa stāvoklis par saviem līdzekļiem ir jānodrošina, lai pa to būtu
iespējams pārvietoties iedzīvotājiem un operatīvajam transporta līdzekļiem. Pēc darbu

Iesniegto personas datu pārzinis ir Siguldas novada Dome, juridiskā adrese – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, datu
apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa.

4.

5.

6.

7.

pabeigšanas, bet ne ilgāk kā pēc dienas ceļa stāvokli ir jānodrošina atbilstoši tehnisko
specifikāciju prasībām.
Gadījumā, ja darbu veicējs darbību veikšanas laikā nepilda PIETEIKUMA/ATĻAUJAS
Nosacījumus, Pašvaldības policija sastāda defektu aktu un uzdot Lietotājam vienas (1)
dienas laikā novērst ceļa bojājumus.
Darbu veicējs pēc darbību pabeigšanas vienas (1) dienas laikā veic ceļa posma seguma
tehniskā stāvokļa pārbaudi. Ja ceļa posma tehniskais stāvoklis ir kļuvis sliktāks par
Siguldas novada ielu, ietvju un laukumu ikdienas uzturēšanas darbu specifikāciju
prasībām, Lietotājs novērš radītos defektus un paziņo par to Pašvaldībai, iesniedzot Ceļa
apsekošanas aktu (atbilstoši PIETEIKUMA/ATĻAUJAS 2. pielikuma pievienotajam
paraugam). Pēc kā Pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes galvenais ceļu
būvinženieris vienas (1) darba dienu laikā veic ceļa posma apsekošanu, par to izdarot
atzīmi Ceļa apsekošanas aktā.
Ja Lietotājs nav novērsis ceļa seguma defektus atbilstoši PIETEIKUMA/ATĻAUJAS
Nosacījumu prasībām, Pašvaldībai ir tiesības uzdot šos darbus veikt ielu, ceļu ikdienas
uzturēšanas darbu veicējam un Lietotājs šajā gadījumā atlīdzina Pašvaldībai visas
izmaksas, kas saistītas ar šajā apakšpunktā noteikto darbu veikšanu, samaksu veicot 10
(desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības izsūtītā paziņojuma saņemšanas dienas.
Parakstot šo pieteikumu, Lietotājs apņemas pildīt visas tajā norādītās prasības, kā arī šis
dokuments nodrošina iespēju izmantot attiecīgo dokumentu pašvaldības tiesību
īstenošanai vai likumisko interešu aizstāvībai.

Pielikumā (nepieciešamo atzīmēt):
 tehniskā karte (satiksmes organizācijas shēma) uz_______ lapas/-ām/;
 citi dokumenti (norādīt, kādi):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Siguldā, 20____ . gada ____ . _______________

_____________________________________
/paraksts/

_____________________________________
/paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats/

Iesniegto personas datu pārzinis ir Siguldas novada Dome, juridiskā adrese – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, datu
apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa.

