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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 29.jūnijā                                      Nr.303 
 

          (protokols Nr.13, 37.§.) 

 

Par saistošo noteikumu Nr. 18/22 “Par Raunas novada domes 2010.gada 24.marta saistošo 

noteikumu Nr. 16 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” projekta apstiprināšanu 

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punkts noteic, ka 

2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu 

veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos 

noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 

31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. 

Šobrīd spēkā esoši ir Raunas novada domes 2010.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr. 16 

“Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā. 

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

iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. 

Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 10.punkta 10.2. 

apakšpunkts nosaka, ka autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas klases, pirms katras 

vasaras un ziemas sezonas sagatavo autoceļu pārvaldītājs un pašvaldību autoceļiem apstiprina 

attiecīgā pašvaldība. 

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 29.jūnija lēmumu Nr.302 

(protokols Nr.36§.) “Noteikumu Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un 

pārvaldīšanas kārtība” projekta apstiprināšana” apstiprināti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā 

veicami Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšana un pārvaldīšana. Izstrādātie noteikumi 

regulē ceļu ikdienas uzturēšanas vispārīgās prasības,  papildus prasības ielu uzturēšanai, papildus 

prasības tiltu uzturēšanai un ceļu pārvaldīšanas kārtību, t.sk. ceļu  un tiltu prioritāšu noteikšanu 

pašvaldības ikgadējā budžeta plānošanai un šo noteikumu pielikumi satur autoceļu un ielu 

uzturēšanas klašu sarakstu ziemas un vasaras sezonai, Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ielu 

ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, prasības pilsētu ielu uzturēšanai ziemas un vasaras 

sezonās. 

Ievērojot iepriekš minēto, Raunas novada domes 2010.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr. 

16 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā” atzīstami par spēku zaudējušiem. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22.jūnija atzinumu (protokols Nr.8), likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti 

balsojot ar 14 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 
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NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.18/22 “Par Raunas novada domes 2010.gada 24.marta 

saistošo noteikumu Nr. 16 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” projektu. 

1. Uzdot Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai saistošos noteikumus 

Nr.18/22 un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

2. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

publicēt saistošos noteikumus Nr. 18/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”.  

3. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 18/22  pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                     E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


