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Valmieras novada pašvaldības noteikumi
“Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par autoceļiem” 1.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Valmieras novada pilsētu (Valmieras valstspilsēta, Rūjienas, Mazsalacas,
Strenču un Sedas pilsēta) ielu uzturēšanas, lietošanas un šo noteikumu izpildes kontroles
kārtību.

2. Valmieras novada pilsētu ielas ir Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas
inženierbūves pilsētu teritorijās, kas paredzētas koplietošanai un atbilstoši Valmieras novada
pilsētu teritorijas plānojumiem atrodas ielu sarkanajās līnijās.

3. Valmieras novada pilsētu ielas (turpmāk – ielas) ir Pašvaldības pārziņā, tā atbild par ielu
pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.

4. Tranzīta iela ir Pašvaldības īpašumā esoša pilsētas iela, kura ir valsts autoceļa sākums vai
turpinājums un pa kuru notiek tranzīta satiksme.

5. Ielas klasificē atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumu Nr.26 (turpmāk – MK
noteikumi Nr.26) 2.2.nodaļai “Autoceļu ikdienas uzturēšanas klases noteikšanas kārtība” un
apstiprina ar Pašvaldības domes lēmumu.

II. Ielu uzturēšanas noteikumi

6. Ielu ikdienas uzturēšanas klases vasaras un ziemas sezonai noteiktas, ņemot vērā ielu
klasifikāciju, ielas segumu un nozīmi.

7. Ielu uzturēšanas klases vasaras sezonā tiek noteiktas no 16.aprīļa līdz 15.oktobrim, bet
ziemas sezonā no 16.oktobra līdz 15.aprīlim.

8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veidi tiek noteikti atbilstoši MK noteikumu Nr.26 nodaļām:
2.3. “Vispārīgās autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības”;
2.4. “Prasības autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanai”;
2.5. “Prasības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai”;
2.6. “Prasības autoceļu konstrukcijas un autoceļu kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanai”;
2.7. “Prasības autoceļu nodalījuma joslas uzturēšanai”;
2.8. “Papildu prasības autoceļu uzturēšanai ziemas sezonā”
un atbilstoši noteiktajai ielas uzturēšanas klasei.

9. Ielu periodiskās uzturēšanas darbus veic, lai nomainītu vai atjaunotu ielas konstruktīvos
elementus, kas var ietvert pilnīgu ielas seguma konstruktīvo kārtu nomaiņu atbilstoši
satiksmes intensitātes izmaiņām, t.sk., brauktuves asfaltbetona dilumkārtas nomaiņu vai
grants seguma konstruktīvās kārtas uzlabošanu, ja pašreizējā konstrukcija nenodrošina
drošu un piemērotu ielas ekspluatāciju.



10. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami:
10.1. pēc dabas stihijām – vētrām, sniegputeņiem, lietavām;
10.2. pēc satiksmes negadījumiem, ja tiek piesārņots ielas segums, kas var apdraudēt

satiksmes drošību.

11. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus un pasākumus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu
satiksmi pa ielām ārkārtas laika apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām. Minētos
darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrēto ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.

12. Ja avārijas stāvoklī esošas ielas vai to posmi neatbilst noteiktajai uzturēšanas klasei, tad
bīstamās zonas norobežošanu veic ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicējs, izmantojot
satiksmes organizācijas līdzekļus atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421
“Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Bojājumu novēršanu veic darba
veidam piemērotos laika apstākļos.

13. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz. Lēmumu
par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu pieņem Pašvaldības domes
priekšsēdētājs vai izpilddirektors.

III. Nobrauktuvju uzturēšana

14. Par nobrauktuvi fiziskām un juridiskām personām, kuru nekustamie īpašumi un tiem
piegulošā teritorija robežojas ar Valmieras novada pilsētu ielu posmiem, ir pienākums
nodrošināt attiecīgās teritorijas uzturēšanu un kopšanu līdz ielai.

IV. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole

15. Vasaras sezonā pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos ielu uzturēšanas prasību izpildes
kontroli veic Pašvaldības atbildīgā persona saskaņā ar MK noteikumu Nr.26
69.2.punkta prasībām atbilstoši uzturēšanas klasei.

16. Ziemas sezonā ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic ielu ikdienas uzturēšanas
darbu veicēja norīkotā atbildīgā persona vai ziemas dienesta dežurants, par to izdarot atzīmi
ziemas dienesta dežūru žurnālā (1.pielikums), vai Pašvaldības atbildīgā persona saskaņā ar
MK noteikumu Nr.26 69.2.punkta prasībām atbilstoši uzturēšanas klasei.

17. Ārpuskārtas ielu tīkla apsekošana veicama pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām
stihiskām dabas parādībām, nekavējoties veicot bīstamās zonas norobežošanu, izdarot
atzīmes apsekošanas žurnālā.

V. Ielu lietošanas tiesības

18. Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.

19. Informāciju par to, ka uz konkrētām ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu
satiksme, trīs dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā, informāciju ievieto
Pašvaldības interneta mājas lapā www.valmierasnovads.lv.

VI. Ielu aizsardzība

20. Īslaicīga materiālu vai priekšmetu novietošana ielas sarkano līniju koridorā, ja tas netraucē un
neapdraud transporta kustību un neietekmē ielas un tai piederošo virszemes un apakšzemes
inženierbūvju stāvokli, ir pieļaujama, to saskaņojot ar Valmieras novada Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pārvaldi vai attiecīgo apvienību pārvaldi.

21. Ielu lietotājiem un ielu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) ir aizliegts:
21.1. aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu sāngrāvjus (novadgrāvjus) un citus ielas

elementus, novadīt sāngrāvjos saimnieciskos notekūdeņus;
21.2. ilgstoši, bez saskaņojuma ar Valmieras novada Nekustamā īpašuma

apsaimniekošanas pārvaldi vai attiecīgo apvienību pārvaldi ielu sarkano līniju robežās
novietot dažādus materiālus, malku, atkritumus, zarus un tml.

22. Pēc komunikāciju izbūves vai remonta darbiem, ielu un ceļu segums, to aprīkojums un
labiekārtojuma elementi jāatjauno atbilstoši Pašvaldības izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem.
22.1. Izjauktas ietves neatkarīgi no segumu veida jāatjauno ar betona bruģa segumu,
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izņemot gadījumus, kad būvvalde saskaņo citu seguma veidu.

22.2. Ielas brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai
būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanas
joslās. Seguma atjaunošanas robežas un nepieciešamais šķērsprofils precizējams
Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldē vai attiecīgajā
apvienības pārvaldē.

22.3. Ielās ar grants segumu tranšejas būvbedres joslā 20 cm biezumā jāatjauno ceļa būvei
atbilstošs grants – šķembu maisījuma virskārtas slānis. Virs tranšejas vai būvbedres
jāizveido materiāla valnītis 5 – 10 cm augstumā grunts sēšanās kompensācijai. Nav
pieļaujama grunts sajaukšanās ar ielas seguma virskārtu. Neatbilstošais materiāls
noņemams un transportējams uz atbērtni par uzņēmēja līdzekļiem. Tā vietā ielas
seguma virskārta jāatjauno ar ceļa būvei piemērotu grants – šķembu maisījumu.

22.4. Stādījumi, ceļa zīmes, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. ielas elementi jāatjauno visā
darba joslas platumā, kurā tie tika iznīcināti vai bojāti.

22.5. Zāliens atjaunojams bojājuma platumā ar 15 cm melnzemes kārtu, iestrādājot zāles
sēklu.

23. Ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts
nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

Pielikumā: 1. Ziemas dienesta dežūru žurnāls uz 1 lappuses;
2. Ielu apsekošanas žurnāla forma uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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Ziemas dienesta dežūru žurnāls

Vārds, uzvārds: ____________________________ Darba sākums: ______________
__________

(datums) (laiks)

Darba beigas: ______________
___________

(datums) (laiks)

Ielu apsekošana

Laiks Ielu stāvokļa īss apraksts, gaisa temp., nokrišņi Maršruts

Veiktais darbs

Vārds,
uzvārds

Mehānisms
no

plkst.
līdz
plkst.

Veiktais darbs,
maršruts

km Kravas Paraksts
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Ielu apsekošanas žurnāla forma

Datums Atrašanās vieta
Bojājumu vai defektu

apraksts

Trūkumu
novēršanas
termiņš

Atzīme par trūkumu
novēršanu

Datums Paraksts




