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Par ceļu aizsardzību Mazsalacas novadā, veicot smagās kravas pārvadājumus
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personu, kuras veic smagās
kravas pārvadājumus izmantojot Mazsalacas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) ceļus,
pienākumus ceļu aizsardzībā un atbildību par Noteikumu pārkāpšanu, kā arī pašvaldības ceļu
lietošanas ierobežošanas kārtību.
2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras izmanto
pašvaldības ceļus smagu kravu pārvadāšanai (dzelzsbetona konstrukcijas, kokmateriāli,
zāģmateriāli, derīgie izrakteņi u.c.) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir 10 tonnas
vai vairāk (turpmāk – smagās kravas pārvadātājs).
II. Smagās kravas pārvadātāja un pašvaldības darbības noteikumu ievērošanā
3. Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļa normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā uz pašvaldības ceļiem izvieto attiecīgas ceļa zīmes ar papildplāksni – „izņemot
ar Mazsalacas novada pašvaldības atļaujām”. Papildplāksnes tiek noņemtas noteikumu 7.punktā
noteiktajā gadījumā.
4. Smagās kravas pārvadātājam ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir 10
tonnas vai vairāk, pārvadājumu maršruts un ilgums jāsaskaņo ar pašvaldību, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs un jāslēdz līgums par attiecīga pašvaldības ceļa
izmantošanu, uzturēšanu un remontu tā sabojāšanas gadījumā. Pirms līguma noslēgšanas tiek
fiksēts ceļa stāvoklis.
5. Noslēdzot līgumu smagās kravas pārvadātājam tiek izsniegta atļauja (pielikumā).
Līgumu un atļauju var parakstīt pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs vai viņa vietnieks, pagastu pārvalžu vadītāji vai viņu vietnieki. Ja smagās kravas
pārvadātājs nepilda līguma noteikumus, šajā punktā minētās pašvaldības amatpersonas pieņem
lēmumu par atļaujas anulēšanu. Lēmumu nosūta smagās kravas pārvadātājam un Valsts policijai.
Lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
esošo

6. Personām, kuras Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā īpašumā vai nomā
zemi izmanto lauksaimniecības produkcijas audzēšanai un pārvadā to ar

transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir 10 tonnas vai vairāk, atļauja tiek izsniegta uz vienu gadu.
Atļaujas saņemšanai persona iesniedz attiecīgu iesniegumu pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs.
Iesniegumam pievieno īpašuma vai nomas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas.
7. Mazsalacas novada dome, klimatisko apstākļu dēļ, lai novērstu pašvaldības ceļu
bojājumus, uz noteiktu laiku, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var noteikt aizliegumu smago
kravu pārvadātājiem un 6. punktā minētajām personām veikt kravu pārvadājumus pa pašvaldības
ceļiem. Šajā gadījumā atļaujas netiek izsniegtas.
III. Atbildība par noteikumu neievērošanu
8. Par noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
9. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē un administratīvos protokolus sastāda Valsts
policijas amatpersonas, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas nodaļas amatpersonas, pagastu pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki.
IV. Noslēguma jautājumi
10. Noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45.panta noteiktajā kartībā.

Domes priekšsēdētājs

G.Zunda
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Pielikums
22.08.2012. saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par ceļu aizsardzību Mazsalacas novadā,
veicot smagās kravas pārvadājumus”

ATĻAUJA
Pašvaldības ceļa izmantošanai smago kravu pārvadājumiem
20______.gada ___________

Nr. ____

(komersanta firma un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

(pārvadājumu maršruts, kilometri )

(transportlīdzekļa marka, valsts reģ. nr.)

Atļauja izsniegta 20 .gada _________
Un derīga līdz 20 .gada____________
Atļauja tiek izsniegta pēc līguma par pašvaldības ceļa izmantošanu un
uzturēšanu noslēgšanas.

Mazsalacas novada
domes priekšsēdētājs

G.Zunda

z.v.
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22.08.2012. saistošo noteikumu Nr.9 „Par ceļu aizsardzību Mazsalacas
novadā,veicot smagās kravas pārvadājumus”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai novērstu pašvaldības ceļu bojāšanu,
ja ceļus izmanto smago kravu pārvadāšanai.
Saistošo noteikumu projekts tika sagatavots saskaņā ar likuma Par
pašvaldībām 43.panta pirmās daļas 11.punktu. Saistošajos noteikumos
tiks noteiktas personas, uz kurām noteikumi attieksies, šo personu
pienākumi, atbildība, kā arī pašvaldības amatpersonas, kuras kontrolēs
noteikumu ievērošanu un būs tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu.
Nav iespējams paredzēt iekasētās soda naudas apmērus, līdz ar to nav
iespējams precīzi paredzēt saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Saistošo noteikumu ievērošana pozitīvi ietekmēs pašvaldības
speciālo budžetu, jo samazinās izdevumus pašvaldības ceļu ārkārtas
remontiem.
Saistošie noteikumi var īstermiņa apgrūtināt uzņēmējdarbību saistītu ar
smago kravu pārvadājumiem par pašvaldības ceļiem, jo uzņēmējiem būs
nepieciešami finanšu līdzekļi ceļu uzturēšanai vai remontam ceļa
sabojāšanas gadījumā. Saistošie noteikumi ilgtermiņā uzlabos
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo uzlabos pašvaldības ceļu
stāvokli.
Papildus administratīvas procedūras nebūs nepieciešamas. Saistošo
noteikumu ievērošanu kontrolēs un noteiktās darbības veiks pašvaldības
amatpersonas savas kompetences un darba pienākumu ietvaros, kā arī
Valsts policijas amatpersonas.
No privātpersonām ir saņemtas sūdzības par pašvaldības ceļu slikto
stāvokli, gadījumos, kad tie tiek izmantoti smago kravu pārvadājumiem.

Domes priekšsēdētājs

Gunārs Zunda
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