
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
Vispārīgie dati 
„Rūpniecības ielas pārbūve, Mālpilī, Mālpils novadā” būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz 

projektēšanas uzdevumu, kā arī visu ieinteresēto inženierkomunikāciju turētāju izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem. 

Par izejas datiem izmantots SIA „Metro Pro Group” 2016. gadā augustā uzmērītais 
teritorijas topogrāfiskais plāns un 2016. gada 09.septembrī projekta autoru veiktie apsekojumi dabā, 
un SIA “Vides un Ģeo projekti” 2016. gada 3. oktobrī veiktā ģeotehniskā izpēte. 

 
Esošā situācija 
Veicot apsekošanu dabā un uzskaitot satiksmes intensitāti var secināt, ka esošais segums 

trases sākumā līdz trases vidum ir pietiekami labā tehniskā stāvoklī, bet uz trases beigām segums 
vizuāli ir izbraukāts, veidojas slapjas vietas. Virszemes ūdeņu novadīšana no brauktuves nav 
iespējama, jo brauktuves malās ir apaugumi vidēji 20 cm biezumā. Esošie grāvi ir aizauguši ar 
krūmiem un zāles veģetāciju. Vietām grāvji vispār nav. Esošās caurtekas nepilda savas funkcijas, 
lielāka daļa no caurtekām ir 90 % aizbirušas un bojātas. Projektā paredzēt visu esošo caurteku 
demontāžu, izņemot trases sākumā esošo dzelzsbetona caurteku, kura pilda savas funkcijas. Šai 
caurtekai ir jāatjauno gala nostiprinājumi. 

 

  
1. un 2. fotogrāfija “Skats uz aizaugušo novadgrāvi” 

 

  
3. un 4. fotogrāfija “Skats uz caurtekas gala nostiprinājumiem un saglabājamo Ø1100 

caurteku Pk0+72”  
 

  
5. un 6. fotogrāfija “Skats uz caurtekas gala nostiprinājumiem un bojāto Ø 800 caurteku 

Pk5+58” 
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7. fotogrāfija “Skats uz Rūpniecības ielu, kur segums visu laiku ir mitrs” 

Mitrums uz seguma var saglabāties divu iemeslu dēļ: apaugums brauktuves malās un 
novades sistēmas neesamības (esošo grāvju un nogāžu aizaugšana ar krūmiem un zāļu veģetāciju).  

 

  
8. un 9. fotogrāfija “Skats uz caurtekas gala nostiprinājumiem un bojāto Ø 800 caurteku 

Pk9+82” 
Šajā caurtekā bojājumi ir tik lieli, ka ūdeņi vidus daļā stāv un netek nevienā virzienā. 

Pieejošie grāvji nav, jāparedz iztīrīt pieejošos grāvjus un nepieciešamības gadījumā izrakt 
novadgrāvi, lai aizvadītu ūdeņus uz esošo virszemes ūdeņus. 

 

   
10. un 11. fotogrāfija “Skats uz caurtekas gala nostiprinājumiem un bojāto Ø 800 caurteku 

Pk 13+92” 
 
Būvprojektā paredzamie risinājumi: 
Projektā paredzēta esošās brauktuves platuma samazināšana uz NP 7.50, paredzot pārbūvēt 

pilnībā grants segumu uz asfaltbetona seguma. Esošā satiksmes intensitāte ir  672 A/24h, kas 
atbilstoši ir NP 7,50. Perspektīvā satiksmes intensitāte 13 440 A/24h. Vieglais automobilis un 
kravas transporta līdzeklis un traktortehnika. Projektētais aprēķina ātrums 50 km/h. 

Kopējais brauktuves garums ir 1371.36 m. Ielas plānojumā ir piecas virsotnes, no kurām 
divas ir noapaļotas ar rādiusiem R80m un R360m. Vertikālais plānojums projektēts tuvināts 
esošajam seguma, lai varētu izmantot esošās brauktuves segumu. Esošo segumu profilējot vai daļēji 
norok, kuru izmanto uzbērumiem un nobrauktuvēm uz blakus esošajiem īpašumiem.  

Ceļa segas konstrukcijas kārtu biezumi tika aprēķināti izmantojot “Nestingās ceļa segas 
aprēķins - metodi” 1. tabulā parādīts apkopojums aprēķinam. 

Brauktuves segums asfaltbetons divās kārtās ACsurf 11 – 4 cm un ACbase 22 – 6 cm uz 
minerālmateriālu 0/45 maisījumu (šķembas) – 25 cm biezumā. Asfaltbetona virskārta jāieklāj vienā 
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klājumā bez ass šuves (vienlaidus). Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu 0/32s maisījumu – 10 
cm biezumā, minerālmateriāls 0/45 maisījums (šķembas) – 25 cm biezumā. 

Lietus ūdens novadīšanai izmantojot esošo caurteku vietas, kuras pārbūvējamas uz jaunām 
plastmasas caurtekām, izņemot trases sākumā Pk 0+72, kur esošā Ø1100 dzelzsbetona caurteka ir 
jāiztīra, jo esošā ir labā tehniskā stāvoklī. Blakus brauktuvei tiek izprojektēta vaļējā virszemju 
ūdeņu novades sistēma. Lietus ūdeņus novadot esošajos meliorācijas grāvju sistēmā, kas atrodas 
blakus un šķērso Rūpniecības ielu. Caurteku gali ir jānostiprina ar laukakmens bruģi uz cementa 
javu. 

Lai izpildītu visus VAS “Latvijas Valsts ceļi” prasības, būvprojektā ir paredzēta sāngrāvju 
tīrīšana valsts autoceļam P3 10 m garumā uz katru pusi un ūdens novadīšana ir salaista kopā ar 
Rūpniecības ielas sāngrāvju sistēmu un ievadīti meliorācijas grāvju sistēmā. 

Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, 
būvuzņēmējam iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes 
organizācijas shēmu un darba veikšanas laika grafiku. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas 
valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas 
nodaļā saņemt Atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā. 
 Esošās ceļa zīmes projekta ietvaros nomaināmas pret jaunās ceļa zīmēm atbilstoši LVS 77. 
 Nobrauktuves uz blakus esošajiem īpašumiem tiek asfaltētas līdz īpašuma robežai vai līdz 
esošajiem vārtiem. Salaidumvietas izbūvējamas no sagatavotas drupinātas grants. Nobrauktuvju 
segas konstrukcija ir asfaltbetons ACsurf 11 – 5  cm, minerālmateriālu 0/45 maisījums (šķembas) – 
15 cm biezumā un salnoturīgā slāņa 30 cm biezumā. 

1. Tabula “Segas konstrukcijas pieļaujamās elastīgās ielieces pārbaudes” 
Nr. Nosaukums E, MPa h, cm h/Dd E2/E1 Eekv, MPa Eekv/E1 
1 Asfaltbetons AC 11 surf 2950 4 0.108 0.116 384 0.130 
2 Asfaltbetons AC 22 base 1900 6 0.162 0.15 341 0.180 

3 Minerālmateriālu maisījums 
Šķembas 0/45 400 25 0.676 0.512 284 0.710 

4 Esošā segas konstrukcija 260 30 0.811 0.250 250 0.512 

5 Zemes klātne (esošā segas 
konstrukcija pārējā) 100    100  

6 Eekv/Evaj =1.94 

7 Pieļaujamais bīdes spriegums pamatnes gruntī (MPa)/ aktīvo bīdes spriedumu gruntī (MPa) = 
1.67 

 
 
 
Sastādīja:             I. Mežole – Unte  
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