Priekšnosacījumi:
1 Tiek vērtēti tikai tie ceļi, kas iekļauti Nīcas novada domes attīstības programmas 2014. - 2020. gadam Rīcību un investīciju plānā
2 Tiek vērtēti tikai tie ceļi (ceļu posmi), kuriem ir grants segums
3 Sākotnēji tiek izvērtēti A un B kategorijas jeb grupas auto ceļi
Ņemot vērā iegūtos punktus, ceļi tiek sarindoti secībā no augstāka punktu skaita uz zemāko. Augstāks punktu skaits izšķir prioritāri rekonstrukcijai
4
virzāmos ceļu posmus
Vienādu punktu gadījumā prioritāte ceļam, kas ir nozīmīgs uzņēmējdarbības - lauksaimniecības, komerczvejniecības, pašpatēriņa zvejniecības 4
veikšanai.
5 Vērtēšanā tiek ņemti vērā objekti, piekļūšana pie kuriem iespējama, izmantojot pārbūvējamo ceļu.
Nr.
Kritērijs
p.k.

1.

2.

3.

5.
6.

Lauksaimniecībā
izmantojamas zemes
platība
Uzņēmumu
(komersantu) skaits, kas
nodarbojas ar
lauksaimniecisko
uzņēmējdarbību
Ceļš būtisks
nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības
veicējiem
Skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai
Citu publisko
pakalpojumu
nodrošināšana

Apraksts

Komentārs

Laukaugu platības. Lauksaimniecības zemju
platības, piekļuve kurām tiek nodrošināta
izmantojot konkrēto ceļu

Lauksaimniecības zemju platības, piekļuve kurām
Līdz 70 ha - 3
tiek nodrošināta izmantojot konkrēto ceļu (ne
No 70 ha līdz 350 ha - 4
tikai tās, kuras robežojas, bet arī piebraucamo
350 ha un vairāk - 5
ceļu malās, kuri savienojas ar konkrēto ceļu)

Uzņēmumu (Komersantu), kā arī ar to darbību
tieši saistīto uzņēmumu skaits, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības uzņēmējdarbību un kuru
transports ceļu izmanto ikdienā

Jānosauc visi komersanti, kas ceļu izmanto
nodrošinot savu pamatdarbību, kas saistīta ar
lauksaimniecību, piensaimniecības ražošanas un
pārstrādes uzņēmumi

Būtisks ceļš zivsaimniecības, mežsaimniecības un Jānorāda vai ceļš kopumā ir būtiks
nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības veicējiem komersantiem
Jānorāda, vai šo ceļu izmanto skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanai

Jānorāda ari, vai ceļu plāno izmantot sklēnu
pārvadājumiem ilgtermiņā

Jānorāda, vai šo ceļu izmanto arī citu publisko
pakalpojumu nodrošināšanai

Šeit jānorāda, vai šo ceļu izmanto sabiedriskais
transports, pasts vai tml.

Mājsaimniecību skaits, kas atrodas pie ceļa vai
piebraucamo ceļu malās, kuri savienojas ar
konkrēto ceļu

Visas mājsaimniecības, saskaitot novērtē pēc
skaita

7.

Mājsaimniecību skaits

8.

Ceļa novērtējums: Teicamā stāvoklī esošs
autoceļš – jauns ceļš vai ceļš, kura fiziskais
stāvoklis līdzvērtīgs jaunam ceļam. Labā stāvoklī
esošs autoceļš – ceļš ar segumu: bez nopietniem
defektiem, kuram vajadzīgi tikai profilaktiskie
Novērtē:
Ceļa tehniskais stāvoklis
uzturēšanas pasākumi un, iespējams, virsmas
Teicams, labs, apmierinošs, slikts, ļoti slikts
apstrāde; Apmierinoš ceļš bez seguma: kuram
vajadzīga tikai profilaktiska virsmas profilēšana.
Slikts ceļš - nepieciešami labojumi, Ļoti slikts nav seguma, nepieciešami būtiski labojumi)

9.

Ceļa kategorija

A, B vai C grupa

Pašvaldības ceļu reģistra dati

Kritēriju vērtējums

Neizmanto - 0
Līdz 3 - 3
No 4 līdz 7 - 4
8 un vairāk - 5
Jā - 2
Daļēji - 1
Nē - 0

Jā - 1
Nē - 0
Jā - 3
Daļēji - 2
Nē - 0
Līdz - 10 - 1
No 11 līdz 20 - 2
21 un vairāk - 3

Teicams - 0
Labs - 1
Apmierinošs - 2
Slikts - 3
Ļoti slikts - 4

A-3
B-2
C-1

