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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 Ventspils novadā 
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                                                                                                                             5 

 Nr.  ___________                        

(protokols Nr.78, 3.§) 

 

____________________________________________________________________________ 

 ar grozījumiem:         11.07.2013. Saistošie noteikumi Nr.15 (sēdes protokols Nr.3, 14.§) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Par Piltenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtību 
 

                                                      Izdoti saskaņā ar likuma  

                             “Par autoceļiem” 1.panta  otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 6. un 11.punktu 

 

        

                                                   I  Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ventspils novada Piltenes pilsētas ielu 

(turpmāk -Ielas) uzturēšanas un lietošanas kārtību. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.15) 

 

2. Ielas ir Ventspils novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošas 

transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas, kompleksas inženierbūves visa Piltenes 

pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai, un atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas 

ielu sarkanajās līnijās. 

 

3. Ielas ir reģistrētas pašvaldību ceļu un ielu valsts reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

4. Pašvaldība atbild par ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.  

                                                  

 

II  Ielu uzturēšanas noteikumi 

 

5. Ielu ikdienas uzturēšanas prasību kritēriji tiek noteikti, ņemot vērā ielu nozīmību un 

transportlīdzekļu satiksmes intensitāti un piešķirot katrai ielai uzturēšanas klasi (A,B,C). 

 

6. Piltenes pilsētas ielu uzturēšanas klases ir noteiktas Noteikumu 1.pielikumā. 

 

7. Ielu uzturēšana iedalās: 

    7.1. Ielu ikdienas uzturēšana, 

    7.2. Ielu periodiskās uzturēšanas darbi, 

mailto:info@ventspilsnd.lv


    7.3. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi un pasākumi. 

 

8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbi  noteikti Noteikumu 2.pielikumā. 

 

                                           

III Ielu lietošanas tiesības 

 

9.  Ielu lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums. 

 

10. Informāciju par to, ka uz Ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, 

desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma  stāšanās spēkā, publicē Ventspils novada 

domes mājas lapā internetā un publicē vietējā laikrakstā. 

 

                                                      IV Ielu aizsardzība 

 

11. Ielu lietotājiem aizliegts bojāt un piegružot Ielu sāngrāvjus, kā arī bojāt Ielas nobrauktuves 

un citus Ielas kompleksā ietilpstošos elementus. 

 

12. Nobrauktuvju no Ielas uz fiziskām vai juridiskām personām piederošiem nekustamiem 

īpašumiem, uzturēšanu nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks, 

kura pienākumos ietilpst: 

12.1.sniega vaļņa notīrīšana uz nobrauktuves ziemā; 

12.2.caurtekas tīrīšana un uzturēšana kārtībā, kas nodrošina virsūdeņu noteci Ielas sāngrāvī; 

12.3.nobrauktuves kopšana. 

 

13. Ierīkojot vai rekonstruējot nobrauktuvi, tās platums nedrīkst pārsniegt 6 m un zem 

nobrauktuves iebūvējamās caurtekas diametram jābūt ne mazākam par 0,3m. 

 

13.
1 

Par šo Noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.15) 

 

 

                                     V  Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole 

 

14. Pastāvīgos un mainīgos laika apstākļos ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic 

pilsētas komunālā dienesta specialists: 

13.1. uz A uzturēšanas klases ielām – reizi nedēļā; 

13.2. uz B uzturēšanas klases ielām – reizi divas nedēļās; 

13.3. uz C uzturēšanas klases ielām – reizi mēnesī; 

 

15. Ārkārtējos laika apstākļos un avārijas stāvoklī esošu ielu uzturēšanas prasību kontroli uz A 

un B klases ielām, veic vismaz reizi diennaktī. 

 

        

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           A.Mucenieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                 

    1.pielikums 
                                                                                                  Ventspils novada domes  28.03.2013. 

                                                                                                                         Saistošiem  noteikumiem Nr.5 

 

       Ventspils novada Piltenes pilsētas ielu uzturēšanas klases 

 ziemas sezonai (no1.novembra līdz 30.martam) un vasaras sezonai 

                         (no 1.aprīļa līdz 31. oktobrim) 
 

Nr.p.k. Ielas nosaukums Garums m Ziemas uzturēšanas 

klase 

Vasaras uzturēšanas 

klase 

   1. Maija iela    866     A      A 

   2. Lauku iela    278     C      C 

   3. Bērzu iela    488     C      C 

   4. Nikolaja iela    295     C      C 

   5. Ķiršu iela    367     B      B 

   6. Upes iela    347     C      C 

   7. Skolas iela    338     C      C 

   8. Zemnieku iela    570     B      B 

   9. Ventas iela    329     C      C 

  10. Peldu iela    842     C      C 

  11. Tirgus iela     99     C      C 

  12. Smilšu iela    548     C      C 

  13. Aleksandra iela    522     C      C 

  14. Liepu iela   1332     C      C 

  15. Ganību iela   1082     B      B 

  16. Rožu iela    274     B      B 

  17. Lielā iela   1298     A      A 

  18. Robežu iela    585     C      C 

  19. Jelgavas iela    872     A      A 

  20. Priežu iela    477     C      C 

  21. Kandavas iela    716     C      C 

  22. Raiņa iela   1389     C      C 

  23. Rendas iela     241     C      C 

  24. Meža iela     518     C      C 

  25. Jaunā iela     411     C      C 

  26. Bestes ceļš     772     C      C 

  27. Kadiķu iela    2688     C      C 

  28. Krasta iela     513     C      C 

  29. Parka iela     479     B      B 

 Kopā ielas 19536   

 A klase   3036   

 B klase   2772   

 C klase  13728   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                  A.Mucenieks 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              

  Pielikums Nr.2                                                                                                                                                                                                                          
Ventspils novada domes  28.03.2013. 

                                                                                                                         Saistošiem  noteikumiem Nr.5 

 

                             Ielu ikdienas uzturēšanas darbi 
 

1.      Ielu, gājēju celiņu un nobrauktuvju ikdienas uzturēšana ziemā: 

1.1.   attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana; 

1.1.1.ielu attīrīšana no sniega izmantojot mehānismus kas aprīkoti ar sniega lāpstām, 

1.1.2.ielas attīrīšana no sniega slīpi attiecībā pret ceļa asi, 

1.1.3.sniega vaļņu pārvietošana ārpus ielas klātnes, 

1.1.4.autobusu pieturvietu attīrīšana no sniega, 

1.2.   slīdamības samazināšana ar smišu un sāls maisījumu, 

1.3.   gājēju celiņu attīrīšana no sniega un slīdamības mazināšana, kaisot smilti. 

2.      Ikdienas uzturēšana vasaras periodā: 

2.1.   ielu ar melno segumu, uzturēšana; 

2.2.   gājēju celiņu plātņu un bruģakmens segumu uzturēšana. 

2.3.   Ielu ar grants segumu uzturēšana: 

2.4.   ielu klātņu planēšana un profilēšana, 

2.5.   seguma atjaunošana. 

3.      Ielu kopšana: 

3.1.   izskalojumu likvidēšana, 

3.2.   grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana, 

3.3.   krūmu izciršana, krūmu atvašu pļaušana grāvjos un ielu joslās, 

3.4.   zāles pļaušana ielu joslās, 

3.5.   lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu tīrīšana un kopšana. 

4.      Satiksmes organizācija: 

4.1.   ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana, 

4.2.   ceļa zīmju uzturēšana, 

4.3.   ceļa zīmju mazgāšana un nomaiņa uz staba, 

4.4.   ceļa zīmju stabu un to pamatņu krāsošana, 

4.5.   gājēju pāreju krāsošana, 

4.6.   signālstabiņu mazgāšana, krāsošana un nomaiņa, 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                        A.Mucenieks 


