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IESNIEGUMS
Par saskaņojuma izsniegšanu
kokmateriālu krautuves izvietošanai
Lūdzu

izsniegt

saskaņojumu

kokmateriālu

krautuves

izvietošanai

Preiļu

novada

____________pagasta pašvaldības autoceļa _____________________________ zemes
nodalījuma joslā, kadastra apzīmējums ____________________________ no _____ km līdz
_____ km sakarā ar mežizstrādes darbu veikšanu no 20___. gada ___._________ līdz 20
___.gada ____.________.
Kontaktpersona ________________ ___________________ (vārds, uzvārds, tālrunis).
Pieļaujamais krautnes garums: līdz ……… metri.
Pieļaujamais krautnes izvietojams: ne tuvāk par 6 (sešiem) metriem no ceļa ass.
Krautnes augstums nedrīkst pārsniegt: 2,5 metrus.
Paredzētais apjoms: ………. m3.
Apņemos:
1. Krautuves izveidošanas un lietošanas darbus veikt tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus
autoceļa klātnei. Ja darbu laikā ceļam rodas bojājumi, apņemos nekavējoties pārtraukt darbus
un informēt par to pašvaldību.
2. Pirms darbu uzsākšanas uz autoceļa un ceļu zemes nodalījuma joslā nodrošināt darbu
veikšanu noteiktos termiņos un pienācīgā kvalitātē un satiksmes drošību, kā arī aprīkot darbu
veikšanas vietas ar nepieciešamajiem norobežojumiem un ceļa zīmēm.
3. Veicot darbus uz ceļa un tā nodalījuma joslā stingri ievērot Ministru kabineta 2001.gada
02.janvāra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.
4. Visā pašvaldības autoceļa infrastruktūras izmantošanas laikā nodrošināt tās uzturēšanu
atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām.

5. Pirms darbu uzsākšanas kopā ar Preiļu novada pašvaldības atbildīgo pārstāvi veikt autoceļa
apsekošanu ar tehniskā stāvokļa pārbaudi, sagatavojot aktu (ar foto materiāliem pielikumā) par
ceļa un tā nodalījuma joslas stāvokli.
6. Ievērot autoceļu aizsardzības noteikumus, neradot ceļa būvju un to elementu bojājumus.
7. Ar savu darbību neapdraudēt darba zonas tuvumā esošo komunikāciju, pieguļošo īpašumu,
personu drošību un intereses.
8. Ar savu darbību neradīt traucējumus ceļu dienesta (ziemas dienesta) tehnikas darbam un
pārējai autoceļa ikdienas uzturēšanai.
9. Darba izpildes laikā pilnībā atbildēt par satiksmes kustības drošību šajā ceļa posmā. Veicot
darbus nepārtraukt transporta kustību pa autoceļu un neradīt satiksmei bīstamus apstākļus.
10. Par saviem līdzekļiem objektā novākt zarus, mizas, izlīdzināt un piebērt ar atbilstošu
materiālu iebrauktās risas.
11. Par saviem līdzekļiem novērst darbības rezultātā autoceļam, tā aprīkojumam un autoceļa
zemes joslai radītos kaitējumus.
12. Pēc darbu pabeigšanas, sagatavojot aktu, nodot Preiļu novada pašvaldībai sakārtotu
autoceļu, tā aprīkojumu un autoceļa zemes joslu.
Pielikumā: Krautuves izvietošanas shēma.
Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis - Preiļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.
90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, ar nolūku izskatīt iesniegumu
par kokmateriālu krautuves izveidošanu. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var
iegūt Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv .

20___.gada ____._______________
_____________________________________
(paraksts)

_____________________________________
(paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats)

