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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2012.gada 15.februārī

Nr. 1
Apstiprināti ar Lielvārdes novada
domes2012.gada 15.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2, punkts Nr.2)

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ LIELVĀRDES NOVADĀ TIEK IZSNIEGTAS
ATĻAUJAS IEBRAUKT UN/VAI NOVIETOT TRANSPORTA LĪDZEKLI
STĀVĒŠANAI TERITORIJĀS, KUR TRANSPORTA LĪDZEKĻU
IEBRAUKŠANA, APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANA TIEK IEROBEŢOTA
AR CEĻA ZĪMĒM
Izdoti saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” 1.panta otro. daļu,
Ceļu satiksmes likuma 38.panta pirmo, otro un trešo. daļu,
LR Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem
Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”

1.Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi reglamentē kārtību, kādā Lielvārdes novada teritorijā
tiek izsniegtas atļaujas (turpmāk tekstā – atļauja) par transporta līdzekļu
iebraukšanu, apstāšanos un stāvēšanu teritorijās, kur transporta līdzekļu
iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobeţota ar ceļa zīmēm (turpmāk
tekstā – teritorija).
2.Teritoriju noteikšanas kārtība
2.1. Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk tekstā –
izpilddirektors) ierosina uzstādīt publiski pieejamās teritorijās Ceļa zīmes,
kas ierobeţo transporta līdzekļu iebraukšanu, apstāšanos un stāvēšanu
noteiktās teritorijās, papildinot tās ar zīmi Nr.842 „Papildinformācija”
(„Tikai ar pašvaldības atļauju”).
2.2. Lēmumu par 2.1.punktā minēto ceļa zīmju uzstādīšanu pieņem:
2.2.1. izpilddirektors, saskaņojot ar Lielvārdes novada domes
Tautsaimniecības komiteju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas
reģiona Ogres nodaļu;
2.2.2. neskaidrību gadījumā - Lielvārdes novada dome.
2.3. Iesniegumus par ceļa zīmjuuzstādīšanu var iesniegt jebkura juridiska vai
fiziska persona, kura vēlas Lielvārdes novada administratīvās teritorijas
robeţās kādā savā īpašumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošā teritorijā
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uzstādīt transporta līdzekļu iebraukšanu, apstāšanos un novietošanu
ierobeţojošas ceļa zīmes ar papildus zīmi Nr.842 „Papildinformācija”
(„Tikai ar pašvaldības atļaujām Nr.”).
2.3.1. Iesniegumam pievieno:
2.3.1.1. shēmu ar noteiktām robeţām teritorijai, kurai juridiskā vai
fiziskā persona vēlas noteikt ierobeţojumus transporta
līdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai;
2.3.1.2. dokumentu, kas apliecina teritorijas īpašuma tiesības, tās
atrašanos valdījumā vai apsaimniekošanā;
2.3.1.3. zemes gabala īpašnieka, valdītāja vai apsaimniekotāja
pilnvarojumu vai rakstisku piekrišanu par ierobeţojošo zīmju
uzstādīšanu un atļauju reģistrāciju (ja teritorija ir kopīpašums,
tad visu kopīpašnieku piekrišanu apliecinošu dokumentu).
2.3.2. Nepieciešamo ceļa zīmju izgatavošanu un to uzstādīšanu pasūta un
apmaksā noteikumu 2.3.punktā minētā juridiskā vai fiziskā persona.
3.Atļaujas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība. Maksa par atļauju
3.1. Atļaujas šo noteikumu 2.1.punktā noteiktajos gadījumos tiek izsniegtas
ieinteresētām fiziskām un juridiskām personām, kuras iesniegušas
iesniegumu par šādu atļauju nepieciešamību. Uz katru īpašumu, kas atrodas
Transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana zīmes Nr.842
„Papildinformācija” darbības zonā, tiek piešķirtas divas bezmaksas atļaujas
(pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldībā), par katru nākamo atļauju tiek
piemērota samaksa.
3.1.1. Iesniegumus par transportlīdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un
stāvēšanas atļauju izsniegšanu izskata un lēmumu pieņem
izpilddirektors, priekšlikumus lēmumu pieņemšanai sagatavo
atbildīgie speciālisti.
3.1.2. Atļauju izsniegšanu un iesniegumu reģistrāciju organizē Lielvārdes
novada pašvaldības administrācija.
3.2. Lai Lielvārdes novada pašvaldības policijai un Valsts policijai būtu tiesības
veikt kontroli pār to, kā tiek ievērota juridisko vai fizisko personu īpašumā,
valdījumā vai apsaimniekošanā esošās teritorijas iebraukšanas, apstāšanās
un stāvēšanas ierobeţojumu ievērošana, juridiskā vai fiziskā persona šo
noteikumu 2.3.punktā minētajā iesniegumā par ceļa zīmes uzstādīšanu
ietver lūgumu izsniegt Lielvārdes novada pašvaldībā šo noteikumu
3.1.2.punktā noteiktā kārtībā reģistrētas un 4.nodaļā noteiktajā kārtībā
lietotas atļaujas.
3.3. Par Atļaujas izsniegšanu, ievērojot 3.1.punkta noteikumu par divām
bezmaksas atļaujām, tiek noteikta samaksa (neieskaitot Pievienotās vērtības
nodokli):
3.3.1. par vienu braukšanas reizi:
3.3.1.1. smagajam autotransportam no 3,5t līdz 7t - LVL 2.00,
3.3.1.2. smagajam autotransportam virs 7t – LVL 5.00;

3

3.3.2. uz vienu gadu:
3.3.2.1. vieglajam autotransportam – LVL 1.00,
3.3.2.2. smagajam autotransportam no 3,5t līdz 7t – LVL 5.00,
3.3.2.3. smagajam autotransportam virs 7t – LVL 20.00;
3.3.3. Samaksa par atļaujas izsniegšanu tiek veikta pirms atļaujas
saņemšanas.
4.Atļaujas saturs, reģistrēšana un lietošanas kārtība
4.1. Atļaujas tiek izgatavotas pēc noteikta parauga (1.pielikums).
4.2. Atļaujas numurs tiek piešķirts šādi: (N/T), kur (N) – ir atļaujas kārtas
numurs, (T) – teritorijas apzīmējums (Li – Lielvārde, Le – Lēdmane, Ju –
Jumprava).
4.3. Atļauja derīga līdz atļaujā norādītajam laikam. Maksimālais atļaujas
derīguma termiņš – 1 gads.
4.4. Transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana zīmes Nr.842
„Papildinformācija” darbības zonā atļauta uzrādot Atļaujas oriģinālu.
4.5. Atļaujai jāatrodas transporta līdzeklī redzamā vietā (aiz priekšējā vējstikla
automobiļa salonā) visu laiku, kamēr transporta līdzeklis atrodas teritorijā,
kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobeţota
ar ceļa zīmēm. Atļauja jānovieto tā, lai kontrolējošā institūcija bez grūtībām
varētu izlasīt atļaujas tekstu. Šī nosacījuma neievērošana tiek uzskatīta par
iebraukšanu, apstāšanos un stāvēšanu teritorijā bez atļaujas.
5.Noslēguma jautājumi
5.1.Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.lielvarde.lv.
5.2.Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.

Lielvārdes novada
domes priekšsēdētājs

I.Balodis
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1.Pielikums
Transporta atļauja
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Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu projekta „Par kārtību, kādā
Lielvārdes novadā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot
transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu
iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts.

Informācija
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu operatīvā transporta
piekļuvi ēkām un citiem objektiem, lai ierobeţotu autotransporta
satiksmi parkos un uz necaurbraucamām ielām, kā arī lai nodrošinātu
personu likumisku pārvietošanos ar autotransportu ielās vai teritorijās,
kur tas ir ierobeţots ar ceļu satiksmi regulējošām ceļa zīmēm.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasītas un izsniegtas
atļaujas par transporta līdzekļu iebraukšanu, apstāšanos un stāvēšanu
teritorijās, kur tas ir ierobeţots ar ceļa zīmēm. Saistošie noteikumi
nosaka izsniegtās atļaujas izsniegšanas maksu, atļaujas saturu,
reģistrēšanas un lietošanas kārtību.

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta papildus finansiāla
ietekme uz pašvaldības budţetu - ir nepieciešams uzstādīt papildzīmes
3. Informācija par plānoto
Nr.842, izgatavot atļaujas.
projekta ietekmi uz
3.2. Noteikumu prasību nodrošināšanu veiks Lielvārdes novada
pašvaldības budţetu
pašvaldība.
3.3. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Neietekmēs, jo būs iespēja Lielvārdes novada pašvaldībā iegādāties
uzņēmējdarbības vidi
atļaujas.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Lielvārdes novada
domes priekšsēdētājs

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var saņemt
informāciju Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā, Raiņa iela
11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070; Lēdmanes pagasta
pārvaldē, „Pagastmāja”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads;
Jumpravas pagasta pārvalde, Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads.
Nav notikušas.

I.Balodis

