LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 18.§)

Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Valkas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem”
1.panta otro punktu

I.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka Valkas pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību un šo noteikumu izpildes
kontroles kārtību.
2. Valkas pilsētas ielas ir pašvaldības īpašumā un pārziņā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei
paredzētas kompleksas koplietošanas inženierbūves, kas ietvertas Valkas pilsētas teritorijas plānojumā.
3. Par Valkas pilsētas ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību atbild
pašvaldība.
II.
IELU UZTURĒŠANA
4. Ielu ikdienas uzturēšanas prasību kritēriji tiek noteikti, ņemot vērā ielu nozīmīgumu un transportlīdzekļu
satiksmes intensitāti, un piešķirot ielām uzturēšanas klasi ( A, B, C, D).
5. A klases uzturēšana tiek noteikta tranzīta ielām, kas ir daļa no valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns –
Valmiera – Igaunijas robeža.
6. B klases uzturēšana tiek noteikta tranzīta ielām, kas ir daļa no reģionālās nozīmes autoceļiem:
1.1. P22 Valka – Rūjiena;
1.2. P24 Smiltene – Valka;
1.3. Rīgas ielai posmā no Zemgales ielas līdz Igaunijas robežai;
1.4. Ausekļa ielai posmā no Raiņa ielas līdz Rūjienas ielai;
1.5. Beverīnas ielai;
1.6. Emīla Dārziņa ielai;
1.7. Raiņa ielai posmā no Rīgas ielas līdz Beverīnas ielai;
1.8. Semināra ielai.
2. C klases uzturēšana tiek noteikta:
2.1. Ausekļa ielai posmā no Rūjienas ielas līdz Avotkalna ielai;
2.2. Austras ielai;
2.3. Avotkalna ielai;
2.4. Blaumaņa ielai;
2.5. Cimzes ielai posmā no Rīgas ielas līdz Valdemāra ielai;
2.6. Domes bulvārim;
2.7. Ērģemes ielai;
2.8. Friča Roziņa ielai;
2.9. Gaujas ielai;
2.10. Indrānu ielai;
2.11. Kronvalda ielai;
2.12. Latgales ielai;
2.13. Līvu ielai;
2.14. Merķeļa ielai;

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

3.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Meža ielai;
Miera ielai;
Parka ielas vecajam posmam;
Poruka ielai posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai;
Puškina ielai;
Raiņa ielai posmā no Igaunijas robežas līdz Rīgas ielai un no Beverīnas ielas līdz
Lugažiem;
2.21. Sēlijas ielai posmā no Rīgas ielas līdz Smilšu ielai;
2.22. Smilšu ielai posmā no Ausekļa ielas līdz Sēlijas ielai;
2.23. Varoņu ielai posmos starp Tālavas ielu un Rūjienas ielu un starp Parka ielu un pilsētas
robežu;
2.24. Viestura ielai;
2.25. Zāģezera ielai;
2.26. Zvaigžņu ielai.
D klases uzturēšana tiek noteikta pārējām ielām vai ielu posmiem.
Ielu uzturēšana atkarībā no nepieciešamības iedalās:
9.1. ikdienas uzturēšana;
9.2. atjaunošana;
9.3. ārkārtas uzturēšana.
Ielu ikdienas uzturēšana ietver sekojošus darbus:
10.1. ielu, tiltu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu ikdienas uzturēšana ziemā;
10.2. tiltu un caurteku uzturēšana;
10.3. satiksmes organizēšana;
10.4. ielu seguma uzturēšana;
10.5. ielu kopšana;
10.6. ielu apsekošana;
10.7. gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana.
Ielu atjaunošanas (renovācijas) darbus veic ielu elementu konstrukciju atjaunošanai.
Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtējos
meteoroloģiskos apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām.
Ja avārijas stāvoklī esošā ielā, vai tās posmā, nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus
braukšanas apstākļus, to aprīko ar brīdinošām ceļa zīmēm.
Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz ar Valkas novada
domes izpilddirektora rīkojumu.

III. IELU LIETOŠANAS TIESĪBAS
15. Ielu lietotājiem ir tiesības lietot satiksmei visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.
16. Informāciju par to, ka uz konkrētām pilsētas ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu
satiksme, desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā ievieto Valkas novada
domes mājaslapā internetā www.valka.lv un publicē Valkas novada bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Valkas Novada Vēstis”.
IV. IELU AIZSARDZĪBA
17. Ielu lietotājiem un ielu nodalījuma joslām pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem),
apsaimniekotājiem vai lietotājiem aizliegts bez saskaņošanas ar Valkas novada domi veidot
pieslēgumus ielām vai zem ielām un ietvēm iebūvētajām komunikācijām.
V. IELU UZTURĒŠANAS PRASĪBU IZPILDES KONTROLE
18. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks atbildīgais par Valkas pilsētu.
19. Ielu stāvokļa apsekošanu vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa veic reizi mēnesī, datus fiksējot ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā
(1.pielikums). Obligāti ielu apsekošanu veic tūlīt pēc sniega nokušanas un pirms sasaluma iestāšanās.
Darbus defektu novēršanai veic atbilstoši laika apstākļiem un pieejamajam finansējumam. Izpildi fiksē
Darbu nodošanas un pieņemšanas žurnālā (2.pielikums).
20. Ielu ikdienas uzturēšanu ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam) veic atbilstoši laika
apstākļiem.
VI. IELU UZTURĒŠANA ĀRKĀRTĒJOS LAIKA APSTĀKĻOS UN
AVĀRIJAS STĀVOKLĪ ESOŠU IELU UZTURĒŠANA
21. Ielu ārkārtas uzturēšana ir neatliekami uzturēšanas darbi, kurus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu
satiksmi pa ielām ārkārtējos laika apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām prioritārā kārtībā,
ņemot vērā konkrētā ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.

22. Iela vai tās posms ir avārijas stāvoklī, ja tā konstrukciju nolietošanās dēļ nevar nodrošināt uzturēšanas
klasei atbilstošu prasību izpildi.
23. Ja avārijas stāvoklī esošā ielā vai tās posmā, nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus
braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, kas brīdina ielas lietotājus par iespējamo
apdraudējumu.
24. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz.
25. Ārkārtēji laika apstākļi ziemas sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no
minētajiem nosacījumiem:
25.1. nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums 4 stundās pārsniedz 10cm (intensīva snigšana);
25.2. intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par 6 stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12
stundām;
25.3. atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido apledojumu;
25.4. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi.
26. Ārkārtēji laika apstākļi vasaras sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad iestājas kāds no
minētajiem nosacījumiem:
26.1. nokrišņi appludina vai citādi bojā ielas;
26.2. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē;
26.3. uz ielām veidojas apledojums, snieg vai putina.
VII. IELU UZTURĒŠANA ZIEMĀ
27. Krasi mainīgos un ārkārtējos laika apstākļos, kā arī ielu uzturēšanas darbu izpildes termiņos satiksmes
drošība ir atkarīga no transportlīdzekļu vadītāja rīcības, kurai jāatbilst Ceļu satiksmes likuma 19.panta
un Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” prasībām.
28. Pilsētas ielu uzturēšanas klases ziemā tiek noteiktas atbilstoši vasaras uzturēšanas klasēm.
29. Vispirms tīra A, B tad C klases ielas. D klases ielas iztīra finansiālo un tehnisko iespēju robežās.
30. D klases uzturēšana šo noteikumu izpratnē ir ielas (satiksmes intensitāte mazāka par 100
transportlīdzekļiem diennaktī, un pa kurām nenotiek pasažieru pārvadāšana ar autobusiem)
brauktuves attīrīšana no sniega pēc iespējām.
31. Ielu uzturēšanas nepieciešamību ziemā nosaka pēc attiecīgās ielas stāvokļa. Ielas jāuzsāk attīrīt no
sniega, pirms irdena sniega biezums pārsniedz 8 cm B klases ielām, 10cm C klases ielām. Piebraukta
sniega biezums nedrīkst pārsniegt 4 cm B klases ielām, 6 cm C klases ielām un 10 cm D klases ielām.
32. Laiks ielu brauktuves attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz ielas
brauktuves attīrīšanai no sniega. Ja vēja ātrums ir lielāks par 8 metriem sekundē, tad uz ceļa
brauktuves šķērsvirzienā tiek pieļauti sniega sanesumi (vīles) ar sniega biezumu 20 cm.
33. Laiks ielu brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu tiek skaitīts no slīdamības izveidošanās brīža
līdz tās novēršanai.
34. Ielu brauktuvju kaisīšana ar kaisāmo materiālu jāuzsāk ne vēlāk kā 1 stundu pēc slīdamības
izveidošanās. Atkalas laikā kaisīšana jāuzsāk nekavējoties, vispirms kaisot A un B, tad C klases ielas.
Kaisīšanu veic izkaisot 0,3 m3 kaisāmā materiāla uz 1 km joslas brauktuves.
35. Beidzoties ziemas sezonai, Izpildītājs no ielu brauktuves savāc izkaisīto materiālu. Ielu braucamā daļa
no kaisāmā materiāla jānotīra divu nedēļu laikā.
36. Ielu uzturēšanas darbus ziemā veic pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa un/vai pašvaldības
iepirkuma procesā izvēlēts komersants. Ielu uzturētājs pilsētas ielu uzturēšanu ziemā veic,
pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar šiem noteikumiem. Izpildītājs aizpilda ziemas dienesta
žurnālu (3.pielikums).
37. Ielu uzturētājs pilsētas ielu uzturēšanu ziemā organizē ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra informāciju un izvērtējot reālo situāciju.
38. Gājēju ietvju attīrīšana no sniega un slīdamības likvidēšana jāveic katru dienu, ņemot vērā laika
apstākļus. Tīrot gājēju ietves, aizliegts sniegu mest uz braucamās daļas, tas valnī jānovieto ietves
malās.
VIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
39. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
noteikumiem Nr.2
„Ielu uzturēšanas un lietošanas
kārtība Valkas pilsētā”
Ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls

_________________________________
Ielas nosaukums

Datums

km

Atklātie trūkumi

Nepieciešamie pasākumi trūkuma novēršanai

Novēršanas termiņš

Darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāls

2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
noteikumiem Nr.2
„Ielu uzturēšanas un lietošanas
kārtība Valkas pilsētā”

___________________________
Ielas nosaukums

Datums

km

Veiktie darbi

Mērv.

Daudzums

Izmantotie mehānismi

Izliet. materiāli

3.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
noteikumiem Nr.2
„Ielu uzturēšanas un lietošanas
kārtība Valkas pilsētā”
Ziemas dienesta žurnāls

Datums

Laika
apstākļi

Ielas vai maršruti

Paskaidrojums (piem.):
B klase (ielu saraksts un kopējais garums)
vai
Maršruts 1 (ielu saraksts un kopējais garums) utt

Veiktie
darbi

Pārbraucienu
skaits

Plkst. no līdz

Mehānismi

Pielietotie
materiāli

Daudz.

