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Uz Via Baltica sāk darboties elektroniskās ceļa
zīmes
No 27.novembra autoceļa maršrutā no Ainažiem līdz
Grenctālei, jeb uz Via Baltica sāk darboties elektroniskās
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efektivitātes uzlabošanu, samazinot braukšanas laiku un paaugstinot drošību.
NB!Autobraucēju uzmanībai ! Elektroniskajām ceļazīmēm ir tāda pati nozīme, kā
parastajām, un tās ir jāievēro tāpat, kā citas.
Ceļa zīmes darbojas automātiskā režīmā, vadoties pēc informācijas, ko sniedz ceļu
meteoroloģiskās stacijas. Ja nepieciešams, arī VAS Latvijas Valsts ceļ (LVC) Satiksmes
informācijas centrs (SIC) var attālināti mainīt ceļa zīmes informāciju satiksmes negadījuma,
sastrēguma vai remontdarbu laikā.
NB! Elektroniskās ceļazīmes iedegsies tikai tad, kad ir konstatēti apstākļi, par
kuriem ir būtiski informēt satiksmes dalībniekus, proti, ja ir remontdarbi,
apledojums, sastrēgums, sānvējš vai citi apstākļi, kas var ietekmēt satiksmi. Ja šādi
apstākļi nav iestājušies, brīdinājumi uz ceļazīmēm netiek izgaismoti un ceļazīmes
darbojas nogaidīšanas režīmā.
Lai nodrošinātu stabilu un kvalitatīvu ceļa stāvokļa un meteoroloģisko informāciju, ir
uzlabotas vai no jauna uzstādītas 13 ceļu meteoroloģiskās stacijas, kas nepārtraukti veic
gaisa temperatūras, mitruma, nokrišņu, vēja ātruma, redzamības, ceļa seguma stāvokļa un
citus ceļu uzturēšanai specifiskus mērījumus. Tālāk šos mērījumus apstrādā elektronisko ceļa
zīmju vadības sistēma un ceļa zīmē tiek attēlots atbilstošais brīdinājums.
Bez mainīgajām zīmēm projekta Smart E67 ietvaros izveidotas arī citi inteliģento transporta
sistēmu (ITS) objekti, piemēram, Tūjas krustojums uz Tallinas šosejas (A1 un P11) ir aprīkots
ar sensoriem, kas pamanot auto, kas tuvojas Tallinas šosejai, uz tā īslaicīgi ierobežos ātrumu
līdz 70 km/h.

