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Apstiprināti ar Valmieras novada pašvaldības 

domes 30.12.2021. lēmumu 

Nr.633 (protokols Nr.18, 74.§) 

 
Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot 

transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un 

stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm 

Grozījumi: 29.12.2022. lēmums Nr.810 (protokols Nr.24, 56.§) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas  

2.punktu 

 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz 

atļaujas par transportlīdzekļu iebraukšanu, apstāšanos un stāvēšanu Pašvaldībai piederošās 
(piekrītošās) teritorijās, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek 
ierobežota vai norādīta ar ceļa zīmēm, papildinot tās ar papildzīmi Nr.849 “Pārējā 
papildinformācija” (“Izņemot ar atļaujām Nr.__” vai “Tikai ar atļaujām Nr.__”). 

2. Tiek izsniegtas šādas transportlīdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas atļaujas 
(turpmāk – Atļauja): 
2.1. VNP01–VNP20 (Pašvaldības transportlīdzekļiem, darba pienākumu veikšanai); 
2.2. ZO01–ZO02 (SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai 

Valmieras pilsētas parkos, skvēros, autobusu pieturās un zaļajā zonā); 
2.3. DT01–DT50 un DT-V (valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Valmieras Drāmas 

teātris”, stāvlaukumā aiz Lāčplēša iela 2 un Lāčplēša iela 4 īpašumiem, Valmierā); 
2.4. KC01–KC20 un KC–V (Pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” 

transportlīdzekļiem, pie ēkas Rīgas ielā 10 un pie iebrauktuves Atpūtas parkā, Valmierā); 
2.5. DZ01–DZ20 un DZ-V (Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” 

transportlīdzekļiem, pie ēkas Cēsu ielā 2, Valmierā); 
2.6. VA01–VA50 (Vidzemes Augstskolas transportlīdzekļiem, pie ēkas Cēsu ielā 4, 

nobrauktuvē zem konferenču zāles, Valmierā); 
2.7. KU01-KU30 (Pašvaldības ēkas Rīgas 25 un Rīgas 25C lietotājiem, transportlīdzekļu 

novietošanai Rīgas ielā 25, Valmierā) teritorijā KU = KURTUVE; 
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2.8. VC01–VC60 (Pašvaldības ēkas Bastiona ielā 24, Valmierā, nomniekiem); 
2.9. VGV01-VGV50 (Pašvaldības iestādes “Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības 

centrs” transportlīdzekļiem stāvlaukumā pie ēkas Leona Paegles ielā 5/7, Valmierā); 

2.10. TER01–TER20 (Valmieras novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
nodrošināšanai); 

2.11. ŪD01–ŪD20 (Pašvaldības ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā, lietotājiem); 

2.12. KA01–KA05 (Pašvaldības ēkas Alejas ielā 8, Kocēnos, lietotājiem, transportlīdzekļu 
novietošanai Alejas ielā 8, Kocēnos); 

2.13. SA01–SA05 (Pašvaldības ēkas Rīgas ielā 7, Strenčos, lietotājiem, transportlīdzekļu 
novietošanai Rīgas ielā 7, Strenčos); 



2.14. MA01–MA03 (Pašvaldības ēkas Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, lietotājiem, 
transportlīdzekļu novietošanai uz Pērnavas ielas, Mazsalacā). 

3. Līdz kārtējā gada 15.decembrim Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Centrālā pārvalde” 
struktūrvienībā “Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs” (turpmāk – Klientu 
apkalpošanas centrs) tiek izgatavots noteiktais Atļauju skaits. Noteikumu 2.1.–2.7. un 
2.10.apakšpunktā noteiktās Atļaujas pret parakstu tiek izsniegts attiecīgās iestādes vadītājam. 
Noteikumu 2.8. un 2.9.apakšpunktā noteiktā Atļauja pret parakstu tiek izsniegta attiecīgās ēkas 
telpu grupas nomniekam. 
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4. Atļaujai jāatrodas transportlīdzeklī labi redzamā vietā (aiz priekšējā loga stikla automobiļa 
salonā), kur tai jāatrodas visu laiku, kamēr transportlīdzeklis atrodas teritorijā, kur 
transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota vai norādīta ar ceļa 
zīmēm, tā, lai kontrolējošā institūcija bez grūtībām varētu izlasīt Atļaujas tekstu. Šī nosacījuma 
neievērošana tiek uzskatīta par iebraukšanu, apstāšanos un stāvēšanu teritorijā bez atļaujas. 

5. Transportlīdzekļu Atļauja tiek izsniegta uz vienu kalendāro gadu, un tā ir derīga līdz Atļaujā 
norādītajam termiņam. 

6. Noteikumu 2.8. un 2.9.apakšpunktā izsniegtās Atļaujas ir jāatgriež Klientu apkalpošanas centrā, 
ja Pašvaldības ēkas nomnieks ir zaudējis nomas tiesības. 

7. Atļauju izsniegšanu nodrošina Klientu apkalpošanas centrs. 
8. Kontroli par Atļauju lietošanu ir tiesīga veikt Valmieras novada pašvaldības policijas un Valsts 

policijas darbinieki. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 


