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NOTEIKUMI
Par kārtību, kādā veicami kravu pārvadājumi vai pārvietošanās ar transportlīdzekļiem,
kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu Siguldas novada
teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu 15.pant pirmās daļas 2.punktu un
41.panta pirmās daļas 2.punktu
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Noteikumu (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek slēgts sadarbības līgums, lai
pārvietotos vai veiktu kravu pārvadājumus (transportēt būvmateriālus, kokmateriālus,
smilti, veidot krautuves) u.c. ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 (septiņas)
tonnas, pa Siguldas novada pašvaldībai piederošajiem ceļiem ar grants segumu.
Fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk – Iesniedzējs) ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms
noteikumu 1.punktā minēto darbību uzsākšanas iesniedz Siguldas novada pašvaldības
Teritorijas attīstības pārvaldei (turpmāk – TAP) pieteikumu (pielikums Nr.1) par plānotās
darbībās uzsākšanu, kuram pievieno:
2.1. tehnisko karti (satiksmes organizācijas shēmu), norādot ceļa posmu un/vai krautuves
vietu, laiku un plānoto kravu pārvadājumu intensitāti;
2.2. fotofiksāciju.
TAP izskata iesniegto pieteikumu un pievienotos dokumentus un 3 darba dienu laikā
uzaicina noslēgt sadarbības līgumu (pielikums Nr. 2) vai sniedz atbildi par iztrūkstošo
informāciju sadarbības līguma noslēgšanai.
Noteikumu 1.punktā minēto darbību uzsākšana atļauta tikai pēc sadarbības līguma
parakstīšanas.
Par sadarbības līguma noslēgšanas faktu TAP informē Siguldas novada Pašvaldības
policiju.
Noteikumu 1.punktā minēto darbību veikšanas laikā Iesniedzējs seko līdzi ceļu posma
tehniskajam stāvoklim un ceļa posma tehniskā stāvokļa pasliktināšanās gadījumā
nodrošina par saviem līdzekļiem tā uzturēšanu atbilstoši ceļa ikdienas uzturēšanas tehnisko
specifikāciju
prasībām
(https://www.sigulda.lv/public/lat/noderigi/ielu_un_celu_uzturesana_siguldas_novada/).
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Gadījumā, ja Iesniedzējs noteikumu 1.punktā minēto darbību laikā nepilda noteikumu
6.punktā minētos pienākumus, TAP ir tiesības apsekot attiecīgo ceļa posmu, sastādīt
defektu aktu, norādot nepieciešamās darbības ceļa stāvokļa seguma atjaunošanai un uzdot
vienas dienas laikā novērst Iesniedzējam ceļa bojājumus.
Pēc noteikumu 1.punktā minēto darbību pabeigšanas, Iesniedzējs vienas dienas laikā veic
ceļu seguma tehniskā stāvokļa pārbaudi, ja ceļa posma tehniskais stāvoklis ir kļuvis
sliktāks par pieteikumā konstatēto, tas novērš radītos defektus atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un paziņo par to TAP, iesniedzot Ceļa apsekošanas aktu. TAP 3 darba dienu
laikā veic ceļa stāvokļa apsekošanu. Ja tiek konstatēts, ka ceļa posma tehniskais stāvoklis
nav pasliktinājies, TAP par to izdara atzīmi Ceļa apsekošanas aktā. Gadījumā, ja tiek
konstatēta ceļa seguma stāvokļa pasliktināšanās, apsekošanas aktā tiek norādīti novēršamie
defekti, kurus Iesniedzējs apsekošanas aktā TAP pārstāvja norādītā apjomā un termiņā
novērš par saviem līdzekļiem.
Gadījumā, ja Iesniedzējs nav novērsis ceļa seguma defektus apsekošanas aktā norādītā
termiņā un apjomā, Siguldas novada pašvaldībai ir tiesības uzdot šos darbus veikt citai
personai un Iesniedzējam šajā gadījumā ir jāsedz Siguldas novada pašvaldībai visas
izmaksas, kas saistītas ar šajā punktā noteikto darbu veikšanu, samaksu veicot 10 (desmit)
dienu laikā pēc Siguldas novada pašvaldības izsūtītā paziņojuma saņemšanas dienas.
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