
PIEZĪMES

1. Ceļa darbu vietas aprīkojumu uzstādīt atbilstoši MK noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem"

prasībām.

2. Darbus veic SIA "Ostas celtnieks", atbildīgais par darbu vietas aprīkojumu - Kirils Papkovs, tālr.25444302.

3. Shēmas plānotais darbības laiks - no _____________________. līdz ____________________.

4. Nodrošināt piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma

slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.

5. Mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošināt aprīkojuma atbilstošu izvietojumu. Norobežojuma barjeras Nr.912 uzstādīt

pirms satiksmei slēgtajiem ceļa darbu posmiem. Lietot vadstatņus (Nr.908, 909) vai barjeras (Nr.910, 911) darbu vietas

norobežošanai no brauktuves. Izmantot palīgbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai no darbu zonas.

6. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas

aprīkojuma shēmā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punkts 20).

7. Nodrošināt atbilstošu ceļa darbu vietas aprīkojumu līdz brauktuves seguma atjaunošanai.

Ūdensapgāde un kanalizācija Plostu, Tērvetes

un Baložu ielās, 31.posms

SIA "Ostas celtnieks", Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602

Shēma Nr.4

Komunikāciju izbūves darbu laikā slēgta satiksme Putnu ielas posmā.
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Ceļa darbu vietas aprīkojuma

 uzstādīšanas shēma

Argils Soloveiko
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 - 

Projekts; Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta, Nr. 5.3.1.0/16.I/002

APZĪMĒJUMI

aizklāt esošo

c/z 112,803

garennorobežojums (vai šķērsnorobežojums)

ceļa darbu vieta

pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr

esošās ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr

esošo ceļa zīmju aizklāšana vai demontāža

šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi; maksimāli 2 m

attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves

malu vai barjera. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis

garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi Nr 908 /

909; maksimāli 10 m attālumā cits no cita. Vienpusīga

signāluguns uz katra otrā vadstatņa

palīgbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai

barjera Nr.912, uzstādīt pirms satiksmei slēgtā posma

gājēju kustība gar ceļa darbu zonu

slēgto posmu apbraucamie ceļi

transporta kustība gar ceļa darbu zonu


