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Ciblas novadā

N r.ll

Par satiksmes ierobežojumiem uz Ciblas novada autoceļiem
1.1.Pamatojoties uz 2016.gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem
Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, ņemot vērā esošos
laika apstākļus, kā ari, lai novērstu autoceļu bojājumus uz Ciblas novada pašvaldības
autoceļiem, no 2021.gada 24.marta NOTEIKT smagsvara autotransporta satiksmes
ierobežojumus, uzstādot masas ierobežojuma (5 t un 7 t) ceļazīmes uz sekojošiem
ceļiem:_________ ______________ _______________________________________
Vonogi - Čodorāni; Degļeva - Kreici; Dubrovka B lontu p a g a stā
Perevozki;
Blontu ceļš; Blontu iela Blontu ciemā; Jakuči - Tropci;
Mediševa - Pupki; Bubnu kapsēta - Codarāni; Bubini Bubinu kapsēta.
Zeltiņi - Kondrati; Bērzu iela Ciblas ciemā; Kondrati C iblas p a g a stā
Voloji - Ozupiene; Mjaiši - Vacumnieki - Greči.
Lineja - Klešniki - Vj arumi - Dubrovka; Kušneri Līdum nieku p a g a stā
Krivanda; Lineja - Spirki; Antonki - Cižiki - Djatlovka.
Pušmucova - Zujeva; Skolas iela Pušmucovas ciemā;
P ušm ucovas p a g a stā
Pušmucova - Vomaiši - Smati.
Lauči - Vasarāni - Lielie Lītaunieki; Zvirgzdene - Rudzīši
Z virgzdenes p a g a stā
- Baranovka; Franapole - Ražanova; Lauči - Biņeva;
Dunakļi - Utičova; Kļovi - Zitišķi - Kitkova; Kušņerova Mjakinki - Veserova.
1.2. Autotransporta satiksmes ierobežojumus ieviest uz nenoteiktu laiku,
vadoties pēc gaisa temperatūras un reālā ceļa stāvokļa.
1.3.Saskaņā ar likumdošanu:
- pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem
transportlīdzekļiem;
- nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti
ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem).
1.4.Satiksmes ierobežojumu ievērošanu UZDODU kontrolēt Ciblas novada
atbildīgajai amatpersonai ILGAI GRADEI sadarbībā ar Valsts policiju. Sīkāka
informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65700844 vai
mob.29492760.
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