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Ceļa sāngrāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem svešķermeņiem, 

atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus un sanesumu izlīdzināšana defektu aktā norādītā 

apjomā un veidā. 

Mērķis: attīrīts un atjaunots ceļa sāngrāvja profils un garenkritums, lai nodrošinātu 

netraucētu ūdens atvadi no ceļa klātnes. 

Mērvienība: grāvju rakšanu un tīrīšanu uzmēra izraktās grunts kubikmetros (m3).  

 

Materiāli: nav 

Iekārtas un mehānismi: ekskavators, buldozers, transporta mehānismi vai cita 

līdzvērtīga tehnika. 

Darba apraksts:  

1) pārbrauciens līdz darba vietai; 
2) ceļa sāngrāvja nospraušana; 

3) sāngrāvja tīrīšana, planēšana;  

4) profila un garenslīpuma izveidošana; 
5) izraktās grunts izlīdzināšana un noplanēšana; 

6) akmeņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana; 
7) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu. 

 

Prasības darbu izpildei:  
1) darbu veic pretēji ūdens tecēšanas virzienam;  

2) sāngrāvja profils trapecveida ar dibena platumu 0,3 – 0,6m vai trīsstūrveida. 
Sāngrāvja profila izvēli nosaka konkrētās vietas apstākļi; 

3) reljefa zemākajās vietās grāvja bermā ir jāatstāj ievalces, kas nodrošina virsūdeņu 
ieplūdi grāvī no pieguļošās teritorijas; 

4) nepieļaut izraktās grunts nokļūšanu uz ceļa segas. 

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem: 
1) grāvja nogāţu slīpumam jābūt ne stāvākām par 1:1,5. Ja sāngrāvja nogāzes ir 

stāvākas par 1:1,5, bet profils ir stabils un tiek nodrošināts ūdens novade, defektu 
aktā pasūtītāja pārstāvis norāda grāvja tīrāmos apjomus, norādot slīpumu; 

2) grāvja garenslīpumam jābūt vismaz 0,5%0.  

3) grāvja gultnei ir jābūt līdzenai, bez iesēdumiem, nogāzēm ir jābūt noplanētām, un 
tās nedrīkst būt stāvākas par defektu aktā norādīto lielumu; 

4) jābūt likvidētām nogāţu izskalojumu pēdām; 
5) iztīrītajam vai atraktajam sāngrāvim jānodrošina efektīvs ūdens novads, nepieļaujot 

tā uzkrāšanos sāngrāvī vai pie caurtekām. 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1) izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā  trases garumā. Ja konstatēta neatbilstība 

izrakto vai iztīrīto grāvju un nogāţu slīpuma kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā 
vietā, bet ne mazāk kā 4  vietās uz 1 kilometru; 

2) neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi. 
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