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Krustpils novada autoceļu un ielu periodisko un ikdienas uzturēšanas darbu 

programma 2021. gadam 
 1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Ievērojot patreizējās finansiālās iespējas galvenais uzdevums ir nodrošināt Krustpils 

novada autoceļu un ielu uzturēšanu apmierinošā stāvoklī, ievērojot: - LR Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 633 no 14.10.2014. „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” - LR Ministru kabineta 

noteikumus Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 

uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”; - LR Ministru kabineta noteikumus Nr. 173 no 

11.03.2008. „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība” un 12.06.2013 “Krustpils novada pašvaldības „Autoceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu specifikācijas”:  

1.2. Iedalītās mērķdotācijas 2021. gadam ir 302 710.00 Euro, mērķdotāciju atlikums no 

2020. gada 67 856.00 Euro.  

1.3. Krustpils novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 

2019. gadam (pielikums Nr.1)  un 2021. - 2023. gadam (pielikums Nr. 2) 

  

2. Autoceļu un ielu uzturēšanas prasības un nosacījumi  

2.1. Krustpils novada pašvaldība 2020.gadā ir pabeigusi ceļu un ielu kā inženierbūvju 

deklarēšanu Valsts zemes dienestā , precizētos datus saskaņojusi ar VAS Latvijas valsts ceļi. 

2020.gadā ir veikta  daļēja diennakts vidējās satiksmes intensitātes uzskaite un aprēķināšana. 

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes 

intensitātes aprēķina rezultātus. 

2.2. Lai veiktu autoceļu un ielu uzturēšanas darbus ir nepieciešami sekojoši dokumenti:  

2.2.1. uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas; 

2.2.2. autoceļu un ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls;  

2.2.3. ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas- pieņemšanas žurnāls.  

2.3. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos pašvaldība nodrošina autoceļu un ielu 

uzturēšanas prasību izpildes kontroli: 

 - uz C uzturēšanas klases autoceļiem- reizi ceturksnī;  

 - uz D uzturēšanas klases autoceļiem- reizi pusgadā.  

 

3. Mērķdotāciju izlietojums 2021. gadā. 
(Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 173 no 11.03.2008. p. 23, MK Nr. 763 no 2015.22.12.)  

 

Nr. 

p.k. 

                    Mērķdotācijas izlietošanas mērķis            Summa 

            Euro 

23.1. Pašvaldības ceļu un ielu  uzturēšanai, tai skaitā ar uzturēšanas 

darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai, ceļu kā 

inženierbūvju  deklarēšanai VZD. 

272 260,00 

23.2. Pašvaldības ceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, 

pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un 

autoruzraudzībai, kā arī ES struktūrfondu autoceļu un ielu 

projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību 

līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla 

finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksai. 

30 644,00 

23.3. Zemes izpirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību ceļus un 

ielas, kā arī bankas kontu apkalpošanas izmaksu segšanai.  
0.00 

                                            

                                                                    Plāns 2021. gada                    

                                                              

 

302 904,00  

 



4. Periodiskās uzturēšanas darbi 2021. gadā 

 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, periodiskās uzturēšanas darbi 2021. gadā plānoti 

izmatojot LAD projektus, piesaistot līdzfinansējumu no uzkrātā rezerves fonda un meķdotācijā 

piešķirto finansējumu.  

 

5. Ikdienas uzturēšanas darbi 2021. gadā  

 

Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, rekonstrukcijai un 

būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai 2021. gadā paredzēti 302 904,00  Euro. 

Piešķirtās mērķdotācijas tiks izlietotas atbilstoši 2013. gada “Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu 

tehniskajajai specifikācijai”. Pašvaldības ceļu un ielu ikdienas un periodiskajai uzturēšanai, 

rekonstrukcijai un būvniecībai, kā arī satiksmes drošības uzlabošanai darbi tiek veikti atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.  

 

5.1. Autoceļu, tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas 

uzturēšana ziemā  

 

Ikdienas uzturēšanas darbi ziemā, pirmkārt nodrošināt autoceļu attīrīšanu no sniega, sniega 

sanesumu likvidēšanu tā, lai netraucētu satiksmi – bērnu nokļūšanai skolā, piena savākšanai, 

specializētā transporta (VGUD, neatliekamās medicīniskās palīdzības transports)  piekļuvi 

objektiem un iedzīvotāju nokļūšanai uz darbu. Autobusu pieturvietu attīrīšana no sniega, sniega 

novākšana no tiltiem. Gājēju celiņu attīrīšana no sniega. Slīdamības samazināšana ar smilšu un 

sāls maisījumu pēc nepieciešamības. Vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 

09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli”  pašvaldībā tika apstiprinātas autoceļu uzturēšanas klases ziemai un vasarai. 

Ņemot vērā autoceļu klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu un 

tehnisko stāvokli, pašvaldības autoceļi atbilst D uzturēšanas klasei, izņemot  sekojošos ceļus un 

ielas: 

Kūku pagastā:  Nr.6-2 “Vārpa-Domāni -Karjers” posmā no 0,0 km līdz 1,5 km, 

                         Nr.6-67 “A/c”Jēkabpils-Rēzekne”- Piepilsēta”; 

Atašienes pagastā: Nr. 4-3 “Atašiene-Joksti-Zalāni”, 

                               Nr.12 Māras iela, 

                               Nr.9 Lauku iela; 

Vīpes pagastā: Nr.2 Vārkaļu iela , 

                        Nr.1  Neretas iela, 

                        Nr.3  Jaunā iela; 

Krustpils pagastā: Nr.1-1    Prižu avēnija – Šaurītes, 

                              Nr.1-17  Kazubrenči -Stacija, 

                              Nr.3 Braslavas iela, 

                              Nr.8 Centra iela, 

                              Nr.60 Strazdiņu iela, 

                              Nr.27 Prižu avēnija, kam noteikta C uzturēšanas klase. 

 

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

 

Caurteku attīrīšana no sanesumiem, sīko bojājumu novēršana tiltu konstrukcijās un 

caurtekās. Tiltu brauktuvju attīrīšana no sanesumiem un ūdens novadīšanas sistēmu attīrīšana 

visiem novada tiltiem. 

 

 

 



5.3. Satiksmes organizēšana  

 

Regulāri tiek pārbaudītas ceļa zīmes uz pašvaldības ielām un ceļiem: vai nav sabojātas ,vai 

nolauztas. Savlaicīgi tiek novērsti ceļa zīmju bojājumi. Tiek veikta brauktuves apzīmējumu 

atjaunošana.  

 

5.4. Seguma uzturēšana 

 Autoceļu grants seguma planēšanu veikt vismaz 3 reizes gadā. Ziemā autoceļus attīrīt no 

sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma. Galvenās prasības atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”:  

1. bojātās vai nozagtās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes jāatjauno ne 

vēlāk kā triju diennakšu laikā;  

2. satiksmei bīstamie gadījuma priekšmeti no autoceļa asfalta seguma jānovāc nekavējoties 

pēc to atklāšanas;  

3. satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda 2 nedēļu laikā; 

4. grants segumu profilē rudenī pirms sala iestāšanās un pavasarī, apžūstot zemes klātnei 

pēc atkušņa. Seguma malās nedrīkst būt valnis. Uz seguma nedrīkst atrasties vaļēja velēna vai 

vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm. 

 

5.5. Autoceļu kopšana  

Regulāri tiek apsekoti, konstatēti un savlaicīgi novērsti ceļu izskalojumi un avārijas bedres. 

Pēc apsekošanas datiem regulāri tiek uzturēts ceļu un ielu segums, ievērojot autoceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanas darbu tehniskos noteikumus. 

Mehanizēta zāles pļaušana, notiek divas reizes gadā. Veikt nepieciešamos operatīvās 

kopšanas darbus. Krūmu atvašu pļaušana. Krūmu ciršana grāvjos, nogāzēs, ceļa joslās.  

 

5.6. Autoceļu apsekošana 

Veikt autoceļu pārraudzīšanu, pēc sastādītā autoceļu apsekošanas grafika un pēc dabas 

stihijām. Prasības valsts un pašvaldību autoceļu kopšanai Ministru kabineta noteikumi Nr. 224. 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli” no 09.03.2010.: 

1. uz autoceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu 

šķēršļu novēršana un nepieciešamo ceļa zīmju vai norobežojuma uzstādīšana jāuzsāk 

nekavējoties pēc to atklāšanas; 

2. autoceļa nomalēs un nogāzēs nav pieļaujama ilgstoša dažādu satiksmes līdzekļu 

stāvēšana, kravu un gadījuma priekšmetu atrašanās, kas var radīt draudus satiksmes drošībai. 

Atklājot šādus gadījumus, bīstamā vieta nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm 

un norobežojumiem. Nomales jāatbrīvo no tiem 2 nedēļu laikā;  

3. autoceļa sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem 

autoceļa segas konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš un sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem    

2 mēnešos; 

4. drenāžas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Jāiztīra līdz ziemas sezonai; 

5. autoceļa nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam no 3-5%, nomales profilē rudenī 

pirms sala iestāšanās. 

  

5.7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana 

Sakarā ar līdzekļu nepietiekamību, paredzēta tikai minimāli nepieciešamā celiņu un veloceliņu 

uzturēšana. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  K.Pabērzs  


