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Siguldā
20 ___ . ___ ._______________
Nr. _______________________

SASKAŅOJUMS
kokmateriālu krautuves izvietošanai Siguldas novada pašvaldības valdījumā esošo autoceļu
zemes nodalījuma joslā
Izsniegts saskaņā ar iesniedzēja iesniegumu, pamatojoties uz
1) likuma “Par autoceļiem” 21. pantu;
2) Aizsargjoslu likumu 42. pantu.
Saskaņojums izdots: SIA ___________________, reģ. Nr. ______________________, adrese:
________________________________________tel. Nr. _______________ e-pasta adrese:
________________________________ .
Kontaktpersona /Atbildīgais darbu veicēja pārstāvis par darbu izpildi un satiksmes drošību:
Vārds uzvārds, tālrunis e-pasts.
Saskaņojums derīgs līdz 20 ___ . ____ . _______________ .
Objekta atrašanās vieta: Pašvaldības autoceļš Nr. ____________________________
(nosaukums) no _____ km līdz ____ km ceļa kreisajā/ labajā pusē. Pie zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu Nr. _______________________________ .

Vispārīga informācija par kokmateriālu krautuvi objektā:
1. Pieļaujamais krautnes garums - līdz 100 metri;
2. Pieļaujamais krautnes izvietojams - ne tuvāk par 6 (atkarīgs no konkrētās situācijas)
metriem no ceļa ass;
3. Krautnes augstums nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus;
4. Paredzētais apjoms: ________ m3.

Būvuzņēmējs, kurš sakārtos Objektu pēc darbu veikšanas: SIA __________________,
reģ. Nr. ___________________, adrese:______________________________________, tel. Nr.
_____________________ , e-pasta adrese: ___________________________ .

Sevišķie noteikumi:
1. Darbu veicējs apņemas:
1.1. Pirms darbu uzsākšanas iepazīstināt savus darbiniekus ar likuma “Par autoceļiem” III sadaļu.
1.2. Darbu izpildi uzsākt tikai pēc nepieciešamo ceļa zīmju un norobežojošo barjeru uzstādīšanas,
atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietu aprīkošanu uz ceļiem" Ceļa zīmes, kuras ierobežo satiksmi tikai darbu izpildes laikā, pēc
ikdienas darbu nobeiguma noņemt vai aizklāt.
1.3. Pašvaldības autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā rīkoties ar pienācīgu rūpību, ievērot
normatīvo aktu prasības, neveikt darbības, kas apdraud satiksmes drošību, kā arī nenodot
minēto darbu veikšanu trešajām personām.
1.4. Neatstāt atsevišķi stāvošus vai šaurā joslā augošus kokus gar pašvaldības autoceļu, kuri krītot
var sasniegt autoceļa konstrukciju.
1.5. Ievērot autoceļu aizsardzības noteikumus, neradot ceļa būvju un to elementu bojājumus
(sāngrāvji, nogāzes, ceļa nomales, brauktuves u.c.).
1.6. Ar savu darbību neapdraudēt darba zonas tuvumā esošo komunikāciju, pieguļošo īpašumu,
personu drošību un intereses.
1.7. Ar savu darbību neradīt traucējumus ceļu dienesta (ziemas dienesta) tehnikas darbam un
pārējai autoceļa ikdienas uzturēšanai.
1.8. Darba izpildes laikā pilnībā atbildēt par satiksmes kustības drošību šajā ceļa posmā.
1.9. Veicot darbus nepārtraukt transporta kustību pa autoceļu un neradīt satiksmei bīstamus
apstākļus.
1.10. Pildot šīs atļaujas saistības, par zaudējumiem, ko Izpildītājs nodarījis trešajām personām,
atbildēt saskaņā ar Civillikumu.
1.11. No saviem līdzekļiem apmaksāt savas darbības rezultātā radītos kaitējumus objektā novākt
zarus, mizas, izlīdzināt un piebērt ar atbilstošu materiālu iebrauktās rises. Par saviem
līdzekļiem novērst darbības rezultātā autoceļam, tā aprīkojumam un autoceļa zemes joslai
radītos kaitējumus. Sakārtojot autoceļu, tā aprīkojumu un autoceļa zemes joslu, tā tehniskie
parametri nedrīkst būt zemāki par tiem, kādi tie bija pirms darbu uzsākšanas.
1.12. Pēc darbu pabeigšanas nodot Siguldas pašvaldībai sakārtotu autoceļu, tā aprīkojumu
un autoceļa zemes joslu, izdarot atzīmi izsniegtajā kokmateriālu krautuves izvietošanas
saskaņojumā.
2. Ja darbu veicējs neievēro saskaņojumā noteiktās prasības, autoceļa īpašniekam ir
tiesības:
2.1. Novākt no autoceļa klātnes un ceļu zemes nodalījuma joslas izbirušus kravas priekšmetus,
kokmateriālus, kā arī augošus un gāztus kokus vai krūmus un citas lietas, kas apdraud
satiksmes drošību vai traucē autoceļa uzturēšanu, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām
personām ar šo priekšmetu pārvietošanu un uzglabāšanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanu.

2.2. Pieaicināt iestādes vai amatpersonas, lai apturētu transportlīdzekli, kas bojā vai piesārņo
autoceļu vai pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos gabarītus, svaru vai ass slodzi, kā arī
pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām, lai minētais transportlīdzeklis tiktu novietots
ārpus autoceļa braucamās daļas.
2.3. Atbilstoši normatīvajiem aktiem pārtraukt jebkuru neatļautu darbību, kas ir pretrunā likumā
“Par autoceļiem” un citos normatīvajos aktos noteikto autoceļu lietošanas, saglabāšanas un
aizsardzības kārtību, un pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām ar neatļautās darbības
seku likvidēšanu saistīto zaudējumu atlīdzināšanu.
2.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt juridiskajām vai fiziskajām personām autoceļa
īpašniekam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.
Saskaņojums izdots pamatojoties uz:
SIA ______________________________ iesniegumu (reģ. Nr. _________________________).

Atzīme par darbu pabeigšanu:
Krautne izveidota: 20 __ . ___ . ______________ .
Krautne likvidēta: 20 __ . ___ . ______________ .
Krautnes vietu nodeva: ___________________________________________________________
Vārds, Uzvārds, Ieņemamais amats, datums

Krautnes vietu pieņēma: __________________________________________________________
Vārds, Uzvārds, Ieņemamais amats, datums

Krautnes vietu nepieņēma: ________________________________________________________
Vārds, Uzvārds, Ieņemamais amats, datums
Uzskaitītie trūkumi:

