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Būvobjekta apsekojuma atskaite 
,, Vārkavas  novada Rožkalnu pagasta pašvaldības ceļš ,,Kvedervecumi –  Krievu purvs 0,00-1,00 km ‘’ 

 

Apsekošanas uzdevums -  Objekta tehniskā stāvokļa raksturojošas dokumentācijas izstrāde 

Apsekošanas uzdevums izsniegts - 22.01.2016 

Līguma datums un numurs – 19.01.2016 Nr.5.-46/16/7 

 

1.Ievads 

Atzinums sagatavots, balstoties uz: 

a) Būves novietnes shēmu 

b) objekta apsekošanā gūtās informācijas 

c) Vārkavas pagasta ceļu inventarizācijas lietu 

 

Sastādot autoceļa tehniskās apsekošanas atzinumu dabā apsekots 

_____________________________________ ceļa posms  saskaņā ar novietnes shēmu, tika veikta 

vizuālā apskate un fotofiksācija. 

 

2. Vispārīgas ziņas par objektu 

2.1.. Būves veids Autoceļš 

2.2. Garums 1000m 

2.3. Apbūves laukums 3500 m2 

 Segums, materiāli   Nesaistīta ceļa klātne 

2.4. Zemes gabala kadastru numuri 76640020041; 76640020001;76640020005; 

76640020094; 76640020044 

2.5. Autoceļa kompleksa elementu 

pašreizējais īpašnieks 

  Vārkavas  novada dome 

2.6. Rekonstrukcijas gads, datums Nav veikta 

   

 

3.Vizuāls autoceļa kompleksa elementu apsekojums 

Autoceļš „Kvedervecumi – Krievu purvs” šķērso laukus un savieno privātmājas ar svarīgākas nozīmes ceļu 

V682 Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sili. 3,5 m platā ceļa klātne izdilusi – plāna ( 8 – 12 cm), no minerārā 

materiāla ar 10% organikas piejaukumu un zemu nestspēju.. Ceļa segai nav divpusēja šķērsprofila. 

Esošais grāvis ir aizaudzis. Grāvja teknes garenslīpums 0.5%. Iespējama tikai reversa transportlīdzekļu / 

lauksaimniecības tehnikas kustība. Transportlīdzekļu izmaiņas paplašinājumu/nobrauktuvēs nav. Tiek 

izbrauktas lauku malas, sanesot ar riepām organiku uz brauktuves 



 

Ceļa nodalījuma joslā ir meliorācijas sistēmas akas. Drenāžas sistēmas darbība netika apsekota.   

Satiksmes aprīkojums – neatbilstošs reālajiem kustības apstākļiem 

Ārējie inženiertīkli (netika apsekoti) 

 

4. Tehniskās (vizuālās) apsekošanas atzinums 

 

Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts; 

 Autoceļš pārsvarā atrodas pieguļošo lauku līmenī, kā rezultātā ūdens uzkrājas uz ceļa klātnes. Grāvju 

sistēma nav izbūvēta. Rezultātā ceļa ceļa klātne tiek pārmitrināta no virszemes ūdeņiem  Ceļa seguma 

konstrukcijā nav iebūvēts salizturīgā minerāmateriāla konstruktivais slānis, kas novērstu mitruma 

kapilāro uzsūkšanos ceļa segā, palielinot ceļa konstruktīvo slāņu virsmu nestspēju 

Autoceļš ,,Kvedervecumi –  Krievu purvs 0,00-1,00 km ‘’  ir ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī, bīstams 

satiksmei (sevišķi nokrišņu laikā). Būves tehniskais nolietojums 85%.  Iespējama tikai reversa 

transportlīdzekļu / lauksaimniecības tehnikas kustība.  

 

6. Kopsavilkums. Secinājumi un ieteikumi 

Autoceļš ,,Kvedervecumi –  Krievu purvs 0,00-1,00 km ‘’ nenodrošina vides  pieejamību  operatīvajam 

transportam un pārvadājumu veikšanai ar nespecializētiem transportlīdzekļiem. 

Nepieciešami  pasākumi  autoceļa  turpmākās ekspluatācijas,  drošas un pieejamas vides nodrošināšanai 

lauksaimniecības zemju platībām, īpašumiem   

 

 
7. Rekomendācijas par paredzamiem pasākumiem  

Ceļu izbūvēt uzbērumā augstāk par pieguļošajiem laukiem; 

Zemes klātnes virszemes ūdens atvadei jāizbūvē ceļa sāngrāvju sistēma.  

 

 

 

Apsekojumus veikts 03.2016.  

Atzinumu sagatavoja būvinženieris Valdis Cepurītis , būvprakses sert. Nr.20 – 3022. Mob.t. 29254437 

 

Atzinums izsniegts  07.03.2016           Atzinumu saņēma _______________        _______________ 

 

 



Vispārīgā vizuālā apskate un fotofiksācijas 

  
Nozāģējams koks Pk 0+00 V682 krustojums. Pk 0+00 – projektētā ceļa sākums 

  
Nozāģējamais koks pk 0+45 labā puse. Celmu 

raušana kreisā puse 

Meliorācijas grāvis no pk 3+20 

  
Meliorācijas grāvis no pk 3+20 Meliorācijas grāvis no pk 3+20 



 

  
Esošā grāvja apaugums pk 4+00. (projektēta 

klātnes caurteka) 

ST gaisvadu 0.4kV piekarkabelis. Pk4+30 

  
Meliorācijas grāvis pk 5+50 (projektēta klātnes 

caurteka) 

Meliorācijas grāvja apaugums. Pk 5+50 

 
 

Meliorācijas aka pk 7+25 labā puse Ceļa klātne apkārtējā reljefa līmenī pk6-pk9 


