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           (protokols Nr.13, 36.§.) 

 

Noteikumu Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” 

projekta apstiprināšana 

Noteikumu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” (turp-

māk  - Noteikumi) projekts nosaka Smiltenes novada pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederošo un 

pārvaldībā esošo ceļu uzturēšanas  un pārvaldības prasības papildus Ministru Kabineta noteikumos 

noteiktajām un to izpildes kontroles kārtību.  

Likuma “Par autoceļiem” 1. panta otrā daļa nosaka, ka pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību ie-

stāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes, savukārt Ministru kabineta 

2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26  “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uztu-

rēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (turpmāk –  MK noteikumi) 4.punkts nosaka, ka, lai nodro-

šinātu satiksmes drošību, autoceļu pārvaldītājs var noteikt augstākas prasības šajos noteikumos minēto 

darbu veikšanai, veikt preventīvas darbības, kā arī papildus šajos noteikumos minētajiem darbiem veikt 

citus autoceļu un to kompleksā ietilpstošu būvju vai sistēmu uzturēšanas darbus. MK noteikumu  10.2. 

apakšpunkts nosaka, ka uzturēšanas klases pašvaldības autoceļiem  vasaras un ziemas sezonās apstip-

rina pašvaldība. 

Noteikumu projekts izstrādāts, lai regulētu ceļu ikdienas uzturēšanas vispārīgās prasības,  pa-

pildus prasības ielu uzturēšanai, papildus prasības tiltu uzturēšanai un ceļu pārvaldīšanas kārtību, t.sk. 

ceļu  un tiltu prioritāšu noteikšanu pašvaldības ikgadējā budžeta plānošanai, tādējādi izpildot gan 

augstākminēto normatīvo aktu prasības, gan  Valsts Kontroles 2020. gada atbilstības un lietderības 

revīzijas “Vai pašvaldību tilti un pārvadi ir droši?” ietvaros Smiltenes novada pašvaldībai doto ietei-

kumu ieviešanas prasības un termiņus. Šo noteikumu pielikumi satur autoceļu un ielu uzturēšanas klašu 

saraksts ziemas un vasaras sezonai, Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 

darbu specifikācijas, prasības pilsētu ielu uzturēšanai ziemas un vasaras sezonās. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22. jūnija atzinumu (sēdes protokols Nr.8) un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma 

“Par autoceļiem” 1. panta otro daļu,  Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26  

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

4. punktu un 10.2. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, 

Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, 

Edgars Avotiņš, Toms Markss, Raivis Vizulis, Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, 

"ATTURAS" – nav, 
Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt noteikumu Nr. 7/22 „Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas 

kārtība” projektu. 

2. Publicēt informāciju par noteikumiem Nr. 7/22  pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes No-

vada Pašvaldības Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        E. Avotiņš 
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