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2023.gada 31.janvārī     Nr.30 

    (protokols Nr.1, 37.§) 
 
Par Valmieras novada pašvaldības 
Satiksmes drošības komisijas 20.09.2022. 
lēmuma Nr.115 “Par drošību uz gājēju 
pārejas pie bērnudārza “Kārliena”” 
apstrīdēšanu 
 
 
Adresāts 
 
Lauris Klagišs, /Adrese/, /e-pasts/ 
 
 
Iesniedzēja prasījums 
 

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2022.gada 28.septembrī saņemts 
Laura Klagiša (turpmāk – Iesniedzējs) 27.09.2022. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar 
Nr.4.1.8.3/22/7710) par Pašvaldības Satiksmes drošības komisijas 2022.gada 20.septembra 
lēmuma Nr.115 “Par drošību uz gājēju pārejas pie bērnudārza “Kārliena”” (turpmāk – Lēmums) 
apstrīdēšanu un 27.10.2022. saņemts Iesniedzēja 27.10.2022. iesniegumu (Pašvaldībā reģistrēts ar 
Nr.4.1.8.3/22/8523), kurā nosūtīta saite uz video materiālu par attiecīgo gājēju pāreju. 

Iesniedzēja prasījumā tiek norādīts, ka autovadītāji, braucot garām pirmsskolas izglītības 
iestādei “Kārliena”, ne tikai neievēro maksimāli pieļaujamo ātrumu (30 km/h), bieži vien nepalaiž 
gājējus, kuri šķērso gājēju pāreju. Iesniedzējam ir nācies saskarties arī ar agresīvu braukšanu šajā 
posmā. Tā kā policijas ekipāžu pie gājēju pārejas visu diennakti nodrošināt nav iespējams, 
Iesniedzējs lūdz: 
1. atcelt Lēmumu; 
2. pie pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” uzstādīt ātruma valni (tā saucamo “guļošo 

policistu”), vai arī, līdzīgi kā Siguldas novadā, uzstādot atstarojošas figūras, kas automašīnu 
vadītājiem atgādinās par nepieciešamību samazināt braukšanas ātrumu; 

3. vērsties VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, un lūgt sniegt viedokli, vai veikt ceļu drošības 
auditu par nepieciešamajiem pasākumiem, lai uzlabotu satiksmes drošību pie pirmsskolas 
izglītības iestādes “Kārliena”. 

 
Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums 
 
Skatot jautājumu, Pašvaldības dome konstatē, ka: 
 
1. Pašvaldības Satiksmes drošības komisija, pamatojoties uz 16.09.2022. saņemtu iedzīvotāju 

kolektīvo 09.09.2022. iesniegumu, (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.6.2/22/113), kurā iedzīvotāji 
lūdz izskatīt iespēju par guļošā policista uzstādīšanu vai līdzīgi kā Siguldā uzstādīt atstarojošās 
cilvēku figūras pie pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena”, Valmierā, pieņēma Valmieras 
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novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas 20.09.2022. lēmumu Nr.115 “Par drošību 
uz gājēju pārejas pie bērnudārza “Kārliena”” (protokols Nr.17, 12.§) (turpmāk – Lēmums). 

2. Pašvaldības Satiksmes drošības komisijas Lēmumā norādīts, ka Satiksmes drošības komisija 
iepazinusies ar iesniegumu un pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” vadītājas sniegto 
informāciju. Komisija norāda, ka Rūpniecības ielas posmā gar pirmsskolas izglītības iestādi 
“Kārliena” ir uzstādīta ceļa zīme Nr.323 “Maksimālā ātruma ierobežojums” ‘30’ un ceļa zīme 
Nr.121 “Bērni”, kas autovadītājiem ir jāievēro, atbilstoši Ministru kabineta 02.07.2015. 
noteikumiem Nr.179 “Ceļu satiksmes noteikumi”. Apsekojot dabā un izmērot attālumu 
(80 metri) no Kauguru ielas un Rūpniecības ielas krustojuma līdz izveidotajai gājēju pārejai, 
secināms, ka tik īsā posmā maksimāli lielu ātrumu transportlīdzeklis nevar uzņemt. Kā arī, 
ņemot vērā, ka pa Rūpniecības ielu kursē pilsētas sabiedriskais transports, tad šajās ielās 
netiek izvietoti ātrumu slāpējošie vaļņi, jo tie apgrūtina ikdienas autobusa pārvietošanos pa 
noteikto maršrutu. Jāmin, ka lielākā kustība notiek pa gājēju ietvi pirmsskolas izglītības 
iestādes “Kārliena” pusē un nepieciešamība šķērsot ielu ir tikai tiem, kas izmanto sabiedrisko 
transportu, jo ietve otrā pusē ir fragmentāra. Rūpniecības iela ir sadrumstalota (iebrauktuves, 
autobusu pieturvietas, gājēju pāreja) un vietas kur šos vaļņus var uzstādīt, ir ļoti ierobežotas. 
Satiksmes drošības komisija aicina pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” darbiniekus, 
bērnu vecākus un bērnus būt uzmanīgiem pie gājēju pārejām. Šķērsot pārejas tikai tad, kad 
transportlīdzeklis ir veicis apstāšanos pie gājēju pārejas un kājāmgājējs ir pārliecinājies, ka 
droši var šķērsot ielu. Aicinām mācību iestādē veikt pārrunas gan ar bērniem, gad vecākiem 
par drošu atrašanos uz ielas, kā arī to šķērsojot tām paredzētās vietās. 

3. Ievērojot 2.punktā minēto Satiksmes drošības komisija nolēma neatbalstīt ātrumvaļņa izveidi 
un cilvēku maketu izvietošanu pie gājēju pārejas Rūpniecības ielā (gar pirmsskolas izglītības 
iestādes “Kārliena”), Valmierā. 

4. Pašvaldība, izskatot Iesniedzēja 27.09.2022. un 27.10.2022. iesniegumu, atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu pagarināja lēmuma par administratīvā akta 
izdošanas termiņu līdz 2023.gada 31.janvārim (ieskaitot), lai lūgtu VAS “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” sniegt viedokli ceļu drošības audita nepieciešamībai Rūpniecības ielā 
posmā no Ciedru ielas līdz Kauguru ielai, Valmierā, Valmieras novadā. Norādot, ka gadījumā, 
ja tiks saņemta atbilde par ceļu audita nepieciešamību, Pašvaldība veiks ceļu drošības auditu, 
kā arī Pašvaldība veiks satiksmes plūsmas, tajā skaitā, braukšanas ātruma mērījumus, 
Rūpniecības ielā posmā no Ciedru ielas līdz Kauguru ielai Valmierā, Valmieras novadā 
objektīvu datu par satiksmes intensitāti iegūšanu. 

5. 17.11.2022. Pašvaldība saņēma valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
(turpmāk – CSDD) 17.11.2022. vēstuli Nr.11.11-6/2688 ”Par satiksmes drošību Rūpniecības 
ielā, Valmierā” (Pašvaldībā reģistrēta ar Nr.4.1.8.3/22/9067), kurā CSDD norāda sekojošo: 
1) Ceļu drošības audits ir satiksmes organizācijas ieceres vai būvprojekta izvērtējuma 

procedūra, ko veic sertificēti auditori ar mērķi panākt, lai ceļu projekti un ar ceļu satiksmi 
saistīti objekti tiktu izstrādāti atbilstoši ceļu lietotāju drošības prasībām un lai esošo ceļu 
tīkls atbilstu satiksmes drošības prasībām, novēršot iespējamos ceļu satiksmes 
negadījumus. Audita veikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.972 
(25.11.2008.) “Ceļu drošības audita noteikumi”. Jūsu norādītajam Rūpniecības ielas 
posmam būvprojekta “Rūpniecības ielas (posmā no Sila ielas līdz Dzelzceļa ielai) izbūve 
Valmierā” ietvaros 2013. gadā ir veikts ceļu drošības audits detalizētajā stadijā, par ko 
sastādīts audita atzinums Nr.06AD/13-38. 

2) Ātrumvaļņu izveidošanas principus nosaka valsts standarts LVS 99 “Ceļa ātrumvaļņi”. 
Ātrumvaļņu uzstādīšana netiek rekomendēta ielās, ko izmanto sabiedriskais pasažieru 
transports, kā arī tuvu sabiedriskā transporta pieturvietām. Novērtējot vietējos apstākļus, 
gājēju pārejas tiešā tuvumā atrodas individuālās apbūves mazstāvu dzīvojamās ēkas. 
Ātrumvaļņu uzstādīšanas praksē apbūvētās teritorijās ir situācijas, ka to ierīkošana var 
radīt nevēlamas sekas – pa grunti uz tuvākajām ēkām tiek pārvadītas triecienu vibrācijas, 
kas traucē iedzīvotāju atpūtu un var bojāt ēku konstrukcijas. Par šādiem precedentiem 
tiek saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem. 

3) Atstarojošas figūras pie gājēju pārejām (ko lokālā mērogā bez diskusijas ar satiksmes 
drošībā iesaistītām institūcijām realizējušas Siguldas un Grobiņas pašvaldības) no ceļu 
drošības audita viedokļa tiek vērtētas kritiski. Šādi elementi piesaista autovadītāju 
uzmanību pirms potenciāli bīstamām vietām. Pirms gājēju pārejas transportlīdzekļa 
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vadītājam ir jāpamana gājējs, nevis figūra, kuras izpildījums un izskats dažādos 
diennakts laikos var radīt nenosakāmas asociācijas. Novēršot uzmanību uz izvietoto 
figūru, pietuvojoties pārejai, vadītājs var konstatēt, ka tas nav nekas viņam aktuāls un 
tajā pat laikā būt pārāk tuvu pārejai, lai spētu reaģēt uz īstu gājēju, kas šķērso brauktuvi. 
Arī tumsā šāda atstarojoša figūra būs daudz spilgtāka par apkārtni un gājēju tumšā 
apģērbā, kas var palikt nepamanīts. Gājēju pārejai ir jābūt pietiekami labi iztālēm 
saskatāmai, ko nodrošina zīmes, apzīmējumi un apgaismojums, bet ne ar nomācošu 
akcentu, jo galvenais, kas vadītājam jāsaredz, ir gājējs. 

4) Situācijā, ja ielā tiek regulāri pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, iesakām veicināt 
Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli, izmantojot gan policijas resursus, gan 
pielietojot tehniskos kontroles līdzekļus. Papildus akcenti ielas posmā pirms gājēju 
pārejas ir vairāki 952.ceļa apzīmējumi un nepieciešamības gadījumā 958.ceļa 
apzīmējumi tiešā gājēju pārejas tuvošanās posmā. 

6. Pašvaldība laika posmā no 07.11.2022. līdz 14.11.2022. veica satiksmes plūsmas, tajā skaitā, 
braukšanas ātruma mērījumus, Rūpniecības ielā posmā no Ciedru ielas līdz Kauguru ielai 
Valmierā, Valmieras novadā objektīvu datu par satiksmes intensitāti iegūšanu, kuras ietvaros 
secināja, ka faktiskais ātrums ir lielāks kā noteiktais atļautais ātrums 30 km/h 

7. Izvērtējot Lēmuma tiesiskumu, Pašvaldība konstatēja, ka attiecīgajam ceļa posmam jau ir 
veikts Rūpniecības ielas posma būvprojekta “Rūpniecības ielas (posmā no Sila ielas līdz 
Dzelzceļa ielai) izbūve Valmierā” ietvaros ceļu drošības audits detalizētajā stadijā, un 
ātrumvaļņa un atstarojošas figūras izvietošana nenodrošinās satiksmes drošību, kā to līdzīgi 
jau ir norādījusi arī Pašvaldības Satiksmes drošības komisija Lēmumā. 

8. Normatīvie akti neparedz obligātu pienākumu pie pirmsskolas izglītības iestādēm uzstādīt 
ātrumvalni vai atstarojošo figūru, līdz ar to Pašvaldība, ņemot vērā Satiksmes drošības 
komisijas Lēmumā norādīto un CSDD sniegto viedokli, pievienojas jau kompetento institūciju 
viedoklim un norāda, ka ir jāizvēlas alternatīvi veidi kā veicināt satiksmes drošību, proti, 
noteiktā ātruma ierobežojuma ievērošanu. 

9. Administratīvā procesa likuma 62.pants noteic administratīvā procesa dalībnieku 
uzklausīšanu. Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa noteic, ka, lemjot par tāda 
administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam, iestāde noskaidro un 
izvērtē adresāta viedokli un argumentus šajā lietā. 

10. Iesniedzēja mutvārdos paustais viedoklis 26.01.2023. Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju 
kopīgajā sēdē pēc savas būtības un satura par lietas faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem 
ir ļoti līdzīgs iesniegumā paustajam viedoklim. Papildus iesniedzējs vērš uzmanību, ka 
iespējams nepieciešams izvērtēt iespēju mainīt sabiedriskā transporta maršrutu, novirzot to 
pa citu ielu, tādējādi ļaujot uzstādīt ceļa ātrumvalni, vai tiešām piedāvāt kādu labāku 
risinājumu, jo kamēr tiek pārbūvēta Cēsu iela, tiek aktīvi izmantota Rūpniecības iela. Tāpat šī 
palielinātā satiksmes intensitāte/plūsma varētu saglabāties arī pēc tam, kad notiks aktīvāka 
komercdarbība industriālajā parkā (kādreizējā gaļas kombinēta teritorijā). Iesniedzējs 
vienlaikus pauž viedokli, ka CSDD piedāvātais risinājums (papildus ceļa apzīmējumi) varētu 
nerisināt problēmu pēc būtības. 

11. Izskatot lietas materiālus un minētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, Pašvaldības dome 
secina, ka nav pamats Lēmuma atcelšanai.  

 
Lēmums  
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 
1.punktu, Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 26.01.2023. atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 18 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, 
Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, nolemj: 
 
1. atstāt Lēmumu negrozītu; 
2. uzdot Pašvaldības Satiksmes drošības komisijai sadarbībā ar Valmieras novada Nekustamā 

īpašumu apsaimniekošanas pārvaldi, ievērojot CSDD sniegto informāciju un satiksmes 
plūsmas, tajā skaitā, braukšanas ātruma mērījumu rādītājus, līdz 01.03.2023. izvērtēt un lemt 



 

 

4 

 

par alternatīviem satiksmes mierināšanas pasākumiem Rūpniecības ielā, Valmierā, pie 
pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena”; 

3. uzdot Valmieras novada pašvaldības policijai, līdz tiek nodrošināti citi satiksmes mierināšanas 
pasākumi, nodrošināt satiksmes uzraudzību Rūpniecības ielā, Valmierā, pie pirmsskolas 
izglītības iestādes “Kārliena”; 

4. par Lēmumu paziņot Iesniedzējam, Pašvaldības Satiksmes drošības komisijai un Valmieras 
novada Nekustamā īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. 

 
Piemērotās tiesību normas 
1. Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punkts; 
2. Ceļu satiksmes likuma 4.panta pirmā daļa, 38.panta otrā daļa; 
 
Izvērtētā dokumentācija 
1. Kolektīvais iesniegums 09.09.2022. (Pašvaldības Satiksmes drošības komisijā saņemts un 

reģistrēts Nr.3.6.2/22/113); 
2. Pašvaldības Satiksmes drošības komisija, izskatot iesniegumu, pieņēma, 20.09.2022. lēmuma 

Nr.115 “Par drošību uz gājēju pārejas pie bērnudārza “Kārliena””; 
3. Laura Klagiša 27.09.2022. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/7710); 
4. Laura Klagiša 27.10.2022. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/8523); 
5. CSDD 17.11.2022. vēstuli Nr.11.11-6/2688 ”Par satiksmes drošību Rūpniecības ielā, Valmierā” 

(Pašvaldībā reģistrēta ar Nr.4.1.8.3/22/9067); 
6. Valmieras Novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes ātruma mērīšanas 

rezultāti par satiksmes plūsmas Rūpniecības ielā posmā no Ciedru ielas līdz Kauguru ielai 
Valmierā, Valmieras novadā. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu un Paziņošanas likuma 

8.panta trešo daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet sūtot pa pastu – 
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.  

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, 188.panta pirmo daļu un 

189.panta pirmo daļu šo lēmumu administratīvā akta adresāts var pārsūdzēt viena mēneša laikā 
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (juridiskā persona – pēc 
juridiskās adreses). 
 
 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 


