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PIEZĪMES:

1. Ceļa aprīkojumu uzstadīt atbilstoši LVS 77 "Ceļa zīmes", LVS 85 "Ceļa apzīmējumi" un MK noteikumi Nr. 421

"Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.

2. Darbus veic SIA "Siltumtehnika Mītava", atbildīgais par darbu vietas aprikojumu - Haralds Strīķis, tālr. 29103960

3 Shēmas darbības laiks - no 25.05.2020. - 05.06.2020., darbu izpildei uz brauktuves plānotas 2-3 dienas.

4. Nodrošināt iedzīvotaju un operatīvā transporta piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā.

5. Mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošināt aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.

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

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

7. Nodrošināt pagaidu ceļa aprīkojumu līdz pilnīgai brauktuves seguma atjaunošanai.

APZĪMĒJUMI:

ceļa darbu vieta

pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr

esošās ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr

esošo ceļa zīmju aizklāšana vai demontāža

transporta kustība gar ceļa darbu zonu

gājēju kustība gar ceļa darbu zonu

Šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi;

maksimāli 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3

(1:2) pret brauktuves malu vai barjera.

Vienpusīga signāluguns uz katra vadstatņa.

Garennorobežojums : divpusīgie

vadstatņi : Nr. 908/ 909; maksimāli 10 m

attālumā cits no cita. Divpusīga

signāluguns uz katra otrā vadstatņa.

garennorobežojums (vai šķērsnorobežojums)

zemes īpašuma robeža

108

Shēma Nr.1

Vecais ceļš posmā pret īpašumu Nr.16 slēgta viena virziena

braukšanas josla, divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa

zīmēm.

108

aizklāt esošo

cz 803,112

Slēdzot pretējo brauktuves pusi uzstādīt ceļa zīmes Nr.108

un Nr.109 attiecīgi sašaurinājumam.

Arhīva Nr.Datums

OBJEKTS: Dzīvojamās mājas gāzapgāde Vecais ceļš 16, Jelgavā

PASŪTĪTĀJS: Valda Poriete

SIA " Siltumtehnika Mītava", reģ. Nr. 43603059402, būvk.r.Nr. 11167-R,

Sarmas iela 9, Jelgava, LV-3001, siltumtehnika.mitava@gmail.com

IZPILDĪTĀJS : 

Sastādīja: Haralds Strīķis, sert.Nr.4-03500, 

SIA "Siltumtehnika Mītava" būvdarbu vadītājs 

Marka, Nr. Mērogs
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