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11. CEĻA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANA UN UZTURĒŠANA UZ 

MEŽA AUTOCEĻIEM  

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts 

meži” 10.03.2014. rīkojumu Nr. 

3.1-2.1_000r_230_14_4  

  

  

Jaunu ceļa zīmju un stabu uzstādīšana.  

  

Mērķis: ceļa zīmju atrašanās paredzētā vietā un stāvoklī.  

  

Mērvienība: jāuzmēra uzstādīto ceļa zīmju un stabu skaits gabalos (gb.).  

  

Darba apraksts:  

1) pārbrauciens līdz darba vietai;  

2) ceļa zīmes staba ierakšana;  

3) ceļa zīmes piestiprināšana;  

4) pārbrauciens uz nākamo darba vietu vai atgriešanās bāzē.  

Materiāli:  

1. Stiprinājuma elementi:  

a. skrūves ar pretkorozijas aizsargpārklājumu vai apstrādi un konisku pusapaļu 

galviņu, diametrs 4mm.  

2. Koka stabu nostiprināšanai: krusts enkurā - šķērskoks vai šķērsstienis: garums ≥ 0,4 m, 

diametrs: ≥ 50 mm.  

Iekārtas un mehānismi: transporta mehānismi u.c. nepieciešamais inventārs.  

  

Prasības darbu izpildei:  

1) Ceļa zīmju novietojumam jāatbilst Latvijas valsts standarta LVS 77-2  prasībām.  

2) Zīmes jāuzstāda tā, lai diennakts gaišajā laikā to redzamības attālums būtu vismaz 

pusotrkārtīga atļautā braukšanas ātruma vērtība izteikta metros (30 km/h x1,5 = 45m, 20 

km/h x 1,5 = 30m).  

3) Ceļa zīmes jāuzstāda ceļa labajā pusē aiz nomales.  

4) Horizontālais attālums no brauktuves malas, bet, ja ir nomale, - no ceļa klātnes šķautnes līdz 

tuvākajai zīmes malai jābūt 0,5m – 2 m.  

5) Ceļa zīmes uzstādīšanas augstums: 1,5 – 2,2 m.  

6) Ierobežotos apstākļos zīmi atļauts uzstādīt uz ceļa nomales. No brauktuves malas līdz zīmes 

malai 1 m, zīmes uzstādīšanas augstumam – vismaz 2 m.  

7) Papildzīmes jāpiestiprina tieši zem zīmes, uz kuru tās attiecas.  

8) Slīpi nošķeltajam staba galam jābūt augšpusē, lai nodrošinātu ūdens noteci no tā.   

9) Staba stiprinājumam jābūt enkurojumam, lai nepieļautu tā brīvu izvilkšanu no vietas. Zīmes ar 

enkurojumu nostiprina gruntī - ierok 0,8 m dziļi ar krustu enkurā (šķērskoks vai šķērsstienis).   

10) Zīmes piestiprināšanai pie staba izmanto skrūves, kas atbilst zīmē izdarītajam urbumam.  

11) Demontētā ceļa zīme jānogādā utilizācijai.   
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Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:  

1) Ceļa zīmei jāatrodas tai paredzētajā vietā un atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 77-2  

prasībām.  

2) Ceļa zīmes stabam jābūt vertikālam. To nedrīkst griezt ap asi vai noliekt.  

3) Ceļa zīmju stabu stiprinājumam gruntī jābūt tādam, lai visos gadalaikos tas būtu noturīgs 

pret vēju un mehāniskajām iedarbībām.  

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums  

1) Izpildītais darbs kontrolējams pēc ceļa zīmes uzstādīšanas. Ceļa malā uzstādītas zīmes 

augstums mērāms no ceļa seguma virsmas brauktuves malā līdz zīmes apakšmalai.  

2) Pieļaujamās novirzes: zīmes horizontālajam attālumam un uzstādīšanas augstumam – ne 

vairāk kā 0,2 m.  

3) Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


