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Nogāžu vai citu virsmu nostiprināšana, tās nosedzot ar preterozijas materiāliem, augu zemi ar zālāja 

sējumu vai novietojot velēnu u.c. 

 

22.1. Mērķis: novērsta izskalojumu rašanās iespēja, uzlabota satiksmes drošība. 

22.2. Mērvienība: nostiprinātās nogāzes platība kvadrātmetros (m2). 

22.3. Iekārtas un mehānismi: transporta mehānismi, blietes vai cita līdzvērtīga tehnika 

 

22.4. Darba apraksts:  

22.4.1. Pārbrauciens līdz darba vietai; 

22.4.2. Nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana; 

22.4.3. Nostiprinājuma izveidošana uz MAC nogāzēm vai caurteku ieplūdes un izplūdes nogāzēm; 

22.4.4. Pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu. 

 

22.5. Prasības materiāliem:  

22.5.1. Preterozijas paklāji – kokosa, salmu, sizala, koka skaidu biopaklāji ar zālāja sējumu saskaņā ar 

ražotāja specifikāciju un citi materiāli. Nav pieļaujams izmantot preterozijas paklājus, kas cauršūti 

ar polipropilēna vai polietilēna diegiem. Visiem izmantotajiem preterozijas materiāliem jābūt 

ražotāja izdotām specifikācijām vai deklarācijai; 

22.5.2. Augu zeme ar zālāja sējumu – minimālais augu zemes kārtas biezums 5 cm, zālāja sēklu 

izlietojums ne mazāk kā 1,4 kg uz 100 m2; 

22.5.3. Laukakmeņi (40-500 mm, kur 40-100 mm izmēra laukakmeņi ir ne vairāk kā 20% no kopējā 

laukakmeņu apjoma); 

 

22.6. Prasības darbu izpildei:  

22.6.1. Nogāžu preterozijas materiāli jāieklāj uz sagatavotas nogāzes: tā jānolīdzina paredzētajā slīpumā, 

uz tās jāiestrādā augu zeme 5-20 cm biezumā, augsne viegli jānoblīvē. Nogāzes augšdaļā izrok 

enkurgrāvi un tajā pieenkuro preterozijas materiālu. 

22.6.2. Preterozijas materiāli jānostiprina nogāzē ar U veida skavām saskaņā ar ražotāja specifikācijām 

(izmērs, attālums). Zāli sēj pirms preterozijas materiāla ieklāšanas vai atbilstoši materiāla ražotāja 

norādītajām specifikācijām. 

22.6.3. Izmantojot zālāja sējumu nogāžu stiprināšanā, darbs jāveic veģetācijas periodā. 

 

22.7. Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem: 

22.7.1. Grāvja nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām. Nostiprinātajām nogāzēm (virsmām), 

jābūt līdzenām, jābūt nodrošinātai ūdens notecei; 

22.7.2. Nogāžu slīpums – ne stāvākas par paredzēto; 

22.7.3. Zālāja kvalitāte – zālājs uzdīdzis un iesakņojies visā platībā. 

 

22.8. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 

22.8.1. Mērījumus veic, pamatojoties uz defekta akta parametriem katrā nostiprinājumu iestrādes vietā; 

22.8.2. Preterozijas paklāju, laukakmeņu nostiprinājumus uzmēra katrā iestrādes vietā kvadrātmetros 

(m2). 

22.8.3. Augu zemes un zālāja sējuma nostiprinājuma kvalitāti novērtē vizuāli. 

22.8.4. Neatbilstības gadījumā veic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai. 
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