2013. gada DECEMBRIS II

saistošie noteikumi
Par grozījumiem 2013. gada 11. jūlija saistošos noteikumos
Nr. 22 „Saldus novada pašvaldības nolikums”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 37
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 45.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt šādus grozījumus 2013.gada 11.jūlija saistošos noteikumos Nr.22 „Saldus novada pašvaldības nolikums”:
aizstāt saistošo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktos vārdu un skaitli „9(deviņu)” ar vārdu un skaitli „8(astoņu)”.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

D.Konuševskis
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par grozījumiem Saldus novada pašvaldības nolikumā)

Īss projekta satura izklāsts

Pilnveidot pašvaldības nolikumu un nodrošināt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām

Projekta nepieciešamības pamatojums

Uzraugošās ministrijas iebildumi un ieteikumi pārskatīt saistošos noteikumus

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar Grozījumi saistošos noteikumos izskatīti pastāvīgajās komitejās
privātpersonām

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.35
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 38.§)
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu,
pārejas noteikumu 40.2 punktu un likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu
1. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, izņemot garāžas.
2. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu – septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa
apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.
4. 3.punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 7 euro.
5. 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 				

D.Konuševskis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā”)
Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu vienotu nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Saldus novada administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Projekta nepieciešamības pamatojums

Radīt līdzsvarojošu mehānismu, ja, pašvaldībai realizējot projektus, uzņēmējiem rodas noteiktu laika periodu neērtības saimnieciskās darbības veikšanā

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu

Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpildi neietekmē

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Ir vienota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtība Saldus novada administratīvajā teritorijā

Administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji
privātpersonām

1

saistošie noteikumi
Par grozījumiem 2010. gada 28. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2
„Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.54
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.23, 13.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2010.gada 28.janvāra saistošos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 4.1.2.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 126,-” ar skaitli
un vārdu „180 euro”;
1.2. aizstāt 4.1.3.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 126,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „180 euro”;
1.3. aizstāt 4.1.4.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 160,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „228 euro”;
1.4. aizstāt 4.1.5.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 140,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „200 euro”;
1.5. aizstāt 4.1.6.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 140,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „200 euro”;
1.6. aizstāt 6.2.4.1.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 70,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „100 euro”;

1.7. aizstāt 6.2.4.2.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 70,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „100 euro”;
1.8. aizstāt 6.2.5.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „143 euro”;
1.9. aizstāt 6.3.4.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 1.10” ar skaitli un
vārdu skaitli „1.60 euro”;
1.10. aizstāt 6.4.1.6.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 17,-” ar skaitli
un vārdu skaitli „25 euro”, skaitli „Ls 20,-” ar skaitli un vārdu skaitli
„29 euro”,
skaitli „Ls 23,-” ar skaitli un vārdu skaitli „33 euro”, skaitli „Ls 25,-”
ar skaitli un vārdu skaitli „36 euro”, skaitli „Ls 27,-” ar skaitli un vārdu
skaitli „39 euro”, skaitli „Ls 15,-” ar skaitli un vārdu skaitli „22 euro”;
1.11. aizstāt 6.4.31.3.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 500,-”
ar skaitli un vārdu skaitli „712 euro”;
1.12. aizstāt 6.4.31.4.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 160,-” ar
skaitli un vārdu skaitli „228 euro”;
1.13. aizstāt 6.4.3.15.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 160,-” ar
skaitli un vārdu skaitli „228 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

D.Konuševskis

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 4 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus
novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 gadu vecumu”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 2.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2010.gada 28.janvāra saistošos noteikumos Nr.4 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši
100 gadu vecumu”” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 100,-” ar skaitli un vārdu „145 euro”;
1.2. aizstāt 3.3.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5,-” ar skaitli un vārdu skaitli „8 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 				

D.Konuševskis

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus
novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 5.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2013.gada 24.janvāra saistošos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves
jubilejā” šādu grozījumu:
1.1. aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu „30 lati” ar skaitli un vārdu „45 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 					
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D.Konuševskis

saistošie noteikumi
Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.19 „Par Saldus novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 6.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2010.gada 29.jūlija saistošos noteikumos Nr.19 „Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību” šādu grozījumus:
1.1. aizstāt 42.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 300” ar skaitli un vārdu „427 euro”;
1.2. aizstāt 43.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 210” ar skaitli un vārdu „299 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 				

D.Konuševskis

Par grozījumiem 2013. gada 24. janvāra saistošos noteikumos Nr. 6
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 7.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1 1. Izdarīt 2013.gada 24.janvāra saistošos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu „ šādus grozījumu:
1.1. aizstāt 5.punktā skaitli un vārdu „100 lati” ar skaitli un vārdu „143 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 		

			

D.Konuševskis

Par grozījumiem 2013. gada 24. janvāra noteikumos „Par veselības pabalstu”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 8.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2013. gada 24.janvāra saistošos noteikumos Nr.1 „Par veselības pabalstu” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 2.punktā vārdus „deklarējušas Saldus novadā” ar vārdiem „deklarējušas un dzīvo Saldus novadā”;
1.2. aizstāt 3.2..punktā skaitli un saīsinājumu „150 Ls” ar skaitli un vārdu „214 euro”;
1.3. aizstāt punktā 3.3. skaitli un saīsinājumu „140 Ls” ar skaitli un vārdu „200 euro”;
1.4. aizstāt punktā 3.4. skaitli un saīsinājumu „165 Ls” ar skaitli un vārdu „235 euro”;
1.5. aizstāt punktā 3.5. skaitli un saīsinājumu „165 Ls” ar skaitli un vārdu „235 euro”;
1.6. aizstāt punktā 3.6. skaitli un saīsinājumu „180 Ls” ar skaitli un vārdu „257 euro”;
1.7. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Ģimenēm (personām) ir tiesības iesniegt dokumentus atkārtoti pabalsta piešķiršanai līdz šo noteikumu 10.punktā noteiktajai maksimālās
pabalsta summas izmaksai. Izvērtējums derīgs Uz Iztikas līdzekļu deklarācijas aizpildīšanas laiku, kad drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu.” ;
1.8. aizstāt punktā 10.1. skaitli un saīsinājumu „70 Ls” ar skaitli un vārdu „100 euro”;
1.9. aizstāt punktā 10.2. skaitli un saīsinājumu „100 Ls” ar skaitli un vārdu „143 euro”;
1.10. papildināt noteikumus ar 10.3 punktu:
„10.3. Sociālo jautājumu komisijai ir tiesības piešķirt ģimenes locekļu neizmantoto pabalsta daļu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un
šo noteikumu 3.2. līdz 3.6.apakšpunktos minētajām ģimenēm, pamatojoties uz sociālā darbinieka/sociālās palīdzības organizatora sniegto atzinumu
par ģimenes sociālo un materiālo situāciju un iesniegtajiem dokumentiem.”
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 					

D.Konuševskis
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saistošie noteikumi
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem „Par veselības pabalstu”)

Projekta nepieciešamības pamatojums

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļas nosaka, ka latu konvertācijā uz euro
izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos
pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā., bet trešā daļa nosaka,
ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru
sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
Projektā iekļauti papildus punkti,kas precizē saistošo noteikumu Nr. 24 izpildi

Īss projekta satura izklāsts

Turpmāk paredzēts Veselības pabalstu izmaksāt Saldus novadā deklarētām un dzīvojošām
personām.
Ņemot vērā to, ka, atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešajai daļai, normatīvajos aktus, kuros minētas latos izteiktas naudas summas, kas jākonvertē uz euro, ir
jāgroza līdz 2014.gada 1.janvārim, nepieciešams saistošos noteikumos ietvertās summas
latos noteikt eiro.
Līdz ar to ir jāveic atbilstoši grozījumi saistošos noteikumos Nr.24.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu

Līdzekļi paredzēti pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžetā.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar Jautājums izskatīts Saldus novada domes Sociālo jautājumu komitejā. Saldus novada pašprivātpersonām
valdības aģentūra „Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu piemērošanu

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.40
„Par administratīvo atbildību Saldus novadā”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.38
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.21, 17.§)
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma
31.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 2.punktu
1. Izdarīt 2010. gada 25.novembra saistošos noteikumos Nr.40 „Par
administratīvo atbildību Saldus novadā” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 8.1.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem”
ar vārdiem „septiņiem līdz septiņdesmit euro”;
1.2. aizstāt 8.2.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem”
ar vārdiem „septiņiem līdz septiņdesmit euro”;
1.3. aizstāt 9.1.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz divdesmit latiem”
ar vārdiem „septiņiem līdz trīsdesmit euro” un vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro”;
1.4. aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdus „piecdesmit latiem” ar vārdiem
„septiņdesmit euro”;
1.5. aizstāt 9.3.apakšpunktā vārdus „desmit līdz divsimt piecdesmit
latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro” un vārdus „divdesmit līdz tūkstoš latiem” ar vārdiem „trīsdesmit līdz tūkstoš
četrsimt euro”;
1.6. aizstāt 9.4.apakšpunktā vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem”
ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro” un vārdus „divdesmit
līdz piecsimt latiem” ar vārdiem „trīsdesmit līdz septiņsimt euro”;
1.7. aizstāt 9.5.apakšpunktā vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem”
ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro” un vārdus „divdesmit
līdz piecsimt latiem” ar vārdiem „trīsdesmit līdz septiņsimt euro”;
1.8. aizstāt 9.6.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem”
ar vārdiem „septiņiem līdz septiņdesmit euro”;
1.9. aizstāt 9.7.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz divi simti piecdesmit latiem” ar vārdiem „septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro” un
vārdus „desmit līdz pieci simti latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz
septiņsimt euro”;
1.10. aizstāt 10.punktā vārdus „desmit līdz divsimt piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro” un vārdus
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„divdesmit līdz tūkstoš latiem” ar vārdiem „trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”;
1.11. aizstāt 11.1.apakšpunktā vārdus „piecdesmit latiem” ar vārdiem
„septiņdesmit euro”;
1.12. aizstāt 11.2.apakšpunktā vārdus „trīsdesmit latiem” ar vārdiem
„četrdesmit euro”;
1.13. aizstāt 11.3.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem” ar vārdiem „trīsdesmit pieciem līdz trīssimt
piecdesmit euro” un vārdus „simt līdz tūkstoš latiem” ar vārdiem „simt
četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”;
1.14. aizstāt 12.1.apakšpunktā vārdus „trīsdesmit latiem” ar vārdiem
„četrdesmit euro”;
1.15. aizstāt 12.2.apakšpunktā vārdus „trīsdesmit latiem” ar vārdiem
„četrdesmit euro”;
1.16. aizstāt 13.punktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar
vārdiem „septiņiem līdz septiņdesmit euro” un vārdus „piecdesmit līdz
piecsimt latiem” ar vārdiem „septiņdesmit līdz septiņsimt euro”;
1.17. aizstāt 14.punktā vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro” un vārdus „divdesmit līdz
piecsimt latiem” ar vārdiem „trīsdesmit līdz septiņsimt euro”;
1.18. aizstāt 15.1.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem līdz simt
latiem” ar vārdiem „trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro”;
1.19. aizstāt 15.2.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem latiem” ar
vārdiem „trīsdesmit pieciem euro”;
1.20. aizstāt 15.3.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem” ar vārdiem „trīsdesmit pieciem līdz trīssimt
piecdesmit euro” un vārdus „simt līdz tūkstoš latiem” ar vārdiem „simt
četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”;
1.21. aizstāt 15.4.apakšpunktā vārdus „desmit latiem” ar vārdiem
„piecpadsmit euro”;
1.22. aizstāt 15.5.apakšpunktā vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro”;
1.23. aizstāt 16.1.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem latiem” ar
vārdiem „trīsdesmit pieciem euro”;
1.24. aizstāt 16.2.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem līdz divsimt latiem” ar vārdiem „trīsdesmit pieciem līdz divsimt astoņdesmit

saistošie noteikumi
euro”;
1.25. aizstāt 17.1.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem līdz pieci
simti latiem” ar vārdiem „trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro”;
1.26. aizstāt 17.2.apakšpunktā vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro”;
1.27. aizstāt 18.1.apakšpunktā vārdus „divdesmit latiem” ar vārdiem
„trīsdesmit euro”;
1.28. aizstāt 18.2.apakšpunktā vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro”;
1.29. aizstāt 18.3.apakšpunktā vārdus „divdesmit latiem” ar vārdiem
„trīsdesmit euro”;
1.30. aizstāt 18.4.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem latiem” ar
vārdiem „trīsdesmit pieciem euro”;
1.31. aizstāt 19.1.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „septiņiem līdz septiņdesmit euro”;
1.32. Aizstāt 19.2.apakšpunktā vārdus „desmit līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz septiņdesmit euro”;
1.33. Aizstāt 20.1.apakšpunktā vārdus „divdesmit latiem” ar vārdiem
„trīsdesmit euro”;
1.34. aizstāt 20.2.apakšpunktā vārdus „piecdesmit latiem” ar vārdiem

„septiņdesmit euro”;
1.35. aizstāt 20.3.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „septiņiem līdz septiņdesmit euro”;
1.36. aizstāt 21.1.apakšpunktā vārdus „divdesmit latiem” ar vārdiem
„trīsdesmit euro”;
1.37. aizstāt 21.2.apakšpunktā vārdus „divdesmit pieciem latiem” ar
vārdiem „trīsdesmit pieciem euro”;
1.38. aizstāt 22.1.apakšpunktā vārdus „piecdesmit latiem” ar vārdiem
„septiņdesmit euro”;
1.39. aizstāt 22.2.apakšpunktā vārdus „desmit līdz divsimt piecdesmit latiem” ar vārdiem „piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro” un
vārdus „divdesmit pieciem līdz tūkstoš latiem” ar vārdiem „trīsdesmit
pieciem līdz tūkstoš četrsimt euro”;
1.40. aizstāt 23.1.apakšpunktā vārdus „pieciem līdz piecdesmit latiem” ar vārdiem „septiņiem līdz septiņdesmit euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja

I.Rassa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 40
„Par administratīvo atbildību Saldus novadā”)
Īss projekta satura izklāsts

1. Aizstāt saistošos noteikumos latus ar euro.
2. Saistošo noteikumu soda naudas apmēri noteikti, par pamatu ņemot soda naudas
apmērus, kādi noteikti grozījumos Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Veikt grozījumus saistošo noteikumu soda sankcijās, lai tās varētu piemērot ar 2014.gada
1. janvāri, kā to paredz Euro ieviešanas kārtības likums.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu

Skaitliskās vērtības latos aizstāšana ar skaitlisko vērtību euro nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar Ierosinājumu iesniedz Saldus novada domes Administratīvā komisija, Budžeta un ekonoprivātpersonām
mikas komisija un Finanšu komiteja

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.10 „Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem
pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.41
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 18.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2013.gada 21.marta saistošos noteikumos Nr.10 „Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un
vairāk gadu”” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu „50 lati” ar skaitli un vārdu „71 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.24 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.42
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 19.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
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saistošie noteikumi
1. Izdarīt 2011.gada 22.decembra saistošos noteikumos Nr.24 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Saldus novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 9. un 10.punktos skaitli un vārdu „500,- (pieci simti) latus” ar skaitli un vārdu „711 (septiņi simti vienpadsmit) euro”.
1.2. aizstāt 16.punktā vārdu „latu” ar vārdu „euro” attiecīgajā locījumā.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.14 „Saldus novada kapsētu uzturēšana un
izmantošana”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.43
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 20.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2011.gada 28.jūnija saistošos noteikumos Nr.14 „Saldus novada kapsētu uzturēšana un izmantošana”” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 76.punktā saīsinājumus, skaitļus un vārdus „Ls 50 (piecdesmit)” un „Ls 100 (viens simts)” ar skaitļiem un vārdiem „71 (septiņdesmit
viens) euro” un „142 (viens simts četrdesmit divi) euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.14 „Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Saldus novadā”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.44
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 21.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2009.gada 19.novembra saistošos noteikumos Nr.14 „Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Saldus novadā””
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdu, saīsinājumu un skaitli „(latos) - Ls 1,00” ar skaitli un vārdiem „1,42 euro”;
1.2. aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdu, saīsinājumu un skaitli „(latos) - Ls 0,50” ar skaitli un vārdiem „0,71 euro”;
1.3. aizstāt 1.3.apakšpunktā vārdus un skaitli „(santīmos) – 8 santīmi” ar skaitli un vārdiem „0,11 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.23 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.45
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 22.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2010.gada 29.jūlija saistošos noteikumos Nr.23 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā””
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „LVL 0,03 (trīs santīmi)” ar skaitli un vārdiem 0,04 euro”;
1.2. aizstāt 2.2.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli vārdus „LVL 0,80 (astoņdesmit santīmi)” ar skaitli un vārdiem „1,14 euro”;
1.3. aizstāt 2.4.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „LVL 0,3 (trīsdesmit santīmi)” ar skaitli un vārdiem „0,4 euro”;
1.4. aizstāt 2.5.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „LVL 0,05 (pieci santīmi)” ar skaitli un vārdiem „0,07 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.43 „Par pašvaldību nodevu būvatļaujas
saņemšanai”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.46
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 23.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2010.gada 25.novembra saistošos noteikumos Nr.43 „Par pašvaldību nodevu būvatļaujas saņemšanai” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 5.punktā un vārdu „latos” ar vārdu „euro”;
1.2. aizstāt 6.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10.-” ar skaitli un vārdu „14 euro”;
1.3. aizstāt 7.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10.-” ar skaitli un vārdu „14 euro”;
1.4. aizstāt 8.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10.-” ar skaitli un vārdu „14 euro”;
1.5. aizstāt 9.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10.-” ar skaitli un vārdu „14 euro”;
1.6. aizstāt 10.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20.-” ar skaitli un vārdu „28 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.47
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 24.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2010.gada 25.novembra saistošos noteikumos Nr.44 „Par Saldus novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 7.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 2,-” un „Ls 1,-” ar skaitļiem un vārdu „2,80 euro” un „1,40 euro”;
1.2. aizstāt 7.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 3,-” un „Ls 1,-„ ar skaitļiem un vārdu „4,20 euro” un „1,40 euro”;
1.3. aizstāt 7.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 1,-” un „Ls 0,50„ ar skaitļiem un vārdu „1,40 euro” un „0,70 euro”;
1.4. aizstāt 7.4., 7.5., 7.6., 7.8., un 7.10.1., 7.10.2.apakšpunktos saīsinājumu un skaitli „Ls 1,-” ar skaitli un vārdu „1,40 euro” ;
1.5. aizstāt 7.7.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5,-” ar skaitli un vārdu „7 euro”;
1.6. aizstāt 7.9. un 7.11.apakšpunktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 2,-” un „Ls 1,-„ ar skaitļiem un vārdu „2,80 euro” un „1,40 euro”;
1.7. aizstāt 10.punktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 50,-” un „Ls 10,-„ ar skaitļiem un vārdu „71 euro” un „14 euro”;
1.8. aizstāt 12.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5,-” ar skaitli un vārdu „7 euro”;
1.9. aizstāt 12.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25,-” ar skaitli un vārdu „35 euro”;
1.10. aizstāt 13.punktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 1,-” ar skaitļiem un vārdu „1,40 euro”;
1.11. aizstāt 14.punktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 3,-” un „Ls 1,-” ar skaitļiem un vārdu „4,20 euro” un „1,40 euro”;
1.12. aizstāt 19.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10.-” ar skaitli un vārdiem „14 euro”;
1.13. aizstāt 19.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitļus „Ls 10.-” un „Ls 0,01” ar skaitļiem un vārdu „14 euro” un „0,01 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.16 „Kārtība, kāda Saldus novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.48
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 25.§)
Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2012.gada 27.septembra saistošos noteikumos Nr.16 „Kārtība, kāda Saldus novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 2.pielikuma tabulā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro” .
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.49
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 26.§)

Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2011.gada 11.augusta saistošos noteikumos Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 152.punktā skaitli un vārdus „20 (divdesmit) latiem” ar skaitli un vārdu „28 (divdesmit astoņi) euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.18 „Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.50
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 27.§)

Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2013.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 „Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī” Pielikumā- Nolikums
„Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī”, šādus grozījumus:
1.1. aizstāt nolikuma 3.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 2.50” ar skaitli un vārdu „3,55 euro”;
1.2. aizstāt nolikuma 3.1.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3.50” ar skaitli un vārdu „4,95 euro”;
1.3. aizstāt 2A pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 2.50” ar skaitli un vārdu „3,55 euro”;
1.4. aizstāt nolikuma 2B pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 3.50” ar skaitli un vārdu „4,95 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr.24 „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.51
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 28.§)

Izdoti saskaņā ar
Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu
1. Izdarīt 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.24 „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē” Pielikumā - Nolikums
„Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē”, šādus grozījumus:
1.1. aizstāt nolikuma 3.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 2.50” ar skaitli un vārdu „3,55 euro”;
1.2. aizstāt nolikuma 3.1.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3.50” ar skaitli un vārdu „4,95 euro”;
1.3. aizstāt 2A pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 2.50” ar skaitli un vārdu „3,55 euro”;
1.4. aizstāt nolikuma 2B pielikumā saīsinājumu un skaitli „Ls 3.50” ar skaitli un vārdu „4,95 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētāja					

I.Rassa

Par pabalstiem audžuģimenei
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 4.§)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.23, 11.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu apmēru, saņemšanas un izmaksas kārtību.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
1.¹ Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts ar mērķi nodrošināt bērna
pamatvajadzības.
II. Pabalsta apmērs
2. Pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto bērnu ir 50% no
valstī noteiktās minimālās darba algas, izmaksājams 1x mēnesī.
3. Audžuģimene par katru ģimenē ievietoto bērnu saņem vienreizēju
pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 35% no valstī noteiktās minimālās darba algas, izmaksājams 1x pie līguma slēgšanas;
4. Audžuģimene par katru ģimenē ievietoto bērnu, kurš audžuģimenē uzturējies vismaz 6 mēnešus, saņem pabalstu 35% no valstī noteiktās
minimālās darba algas, izmaksājams 1x gadā.
III. Pabalsta piešķiršana un izmaksāšanas kārtība
5. Pabalstus izmaksā, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Saldus
novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” un audžuģimeni par
bērna ievietošanu audžuģimenē.

5¹. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.
5². Ja persona nav apmierināta ar Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” lēmumu, to var apstrīdēt Saldus novada domes
administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus,
Saldus nov., LV-3801).
IV. Noslēguma jautājumi
6. Saistošie noteikumi publicējami Saldus novada mājas lapā www.
saldus.lv.
7. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Saldus novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 „Par pabalsta piešķiršanu audžuģimenei”.
Domes priekšsēdētāja		

I.Rassa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem „Par pabalstu audžuģimenei”)
Īss projekta satura izklāsts

Lai veicinātu audžuģimeņu attīstību Saldus novadā, Saistošo noteikumu projekts nosaka
materiālo nodrošinājumu un palīdzību ģimenēm, kas kļūst par audžuģimeni vai turpina
bērnu aprūpi. Noteikumos paredzēti papildus materiālais atbalsts, ņemot vērā situācijas ,ar
kādām jāsaskaras audžuģimenēm.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts tiek izstrādāts kā Ministru kabineta noteikumu Nr.1036 izpilde, kā arī pašvaldības domes iniciatīva, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenēm.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu

Saldus novadā 2013.gadā ir 13 audžubērni. Papildus līdzekļi vienreizējā pabalsta piešķiršanai tiks iekļauta pašvaldības aģentūras budžetā. 2013.gadā tas nerada būtisku ietekmi uz
aģentūras budžetu.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar Jautājums izskatīts Saldus novada domes Sociālo jautājumu komitejā. Saldus novada pašprivātpersonām
valdības aģentūra „Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu piemērošanu.

Par grozījumiem 2009.gada 17.decembra saistošos noteikumos Nr.21 „Par personu aprūpi mājās Saldus novadā”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 3.§)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.23, 10.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu
Izdarīt šādus grozījumu 2009.gada 17.decembra noteikumos Nr.21 „Par personu aprūpi mājās Saldus novadā”, papildinot 5.nodaļu ar
5.7.punktu:
„5.7. Personām, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību un
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir piešķīrusi valsts pabalstu īpašai kopšanai, pakalpojumu „Aprūpe mājās” apmaksā klients”.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 					

D.Konuševskis

Par Saldus pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13
Pieņemti ar Saldus novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 13.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 22.08.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 15.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu un
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Saldus pilsētas ielu uzturēšanas, lietošanas un šo noteikumu izpildes kontroles kārtību.
2. Saldus pilsētas ielas ir Saldus novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas
inženierbūves pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai un atbilstoši Saldus pilsētas aktuālajam teritorijas plānojumam atrodas ielu sarkanajās
līnijās.
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3. Saldus pilsētas ielas (turpmāk tekstā – ielas) ir Saldus novada pašvaldības pārziņā, tā atbild par ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.
4. Ielas klasificē:
4.1. maģistrālā iela - iela pilsētā, kurai pieslēdzas zemākas nozīmes
ielas no pilsētas apdzīvotajām apbūves teritorijām, tā savieno pilsētas
centru ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Maģistrālajai
ielai ir augstas satiksmes plūsmas kvalitātes prasības.
4.2. pilsētas nozīmes iela - iela pilsētā, kas pieslēdzas maģistrālas
nozīmes ielām vai nodrošina satiksmi starp pilsētas nozīmes centriem.
Pilsētas nozīmes ielai ir zemākas satiksmes plūsmas kvalitātes prasības
kā maģistrālajai ielai.
4.3. vietējas nozīmes iela - iela pilsētā, kas nodrošina satiksmi
starp pilsētas nozīmes ielām, nodrošina pieeju pilsētas apbūves gabaliem un daļēji pilda transportlīdzekļu uzturēšanās funkciju.
II. Ielu uzturēšanas noteikumi
5. Ielu ikdienas uzturēšanas klases vasaras un ziemas sezonai noteiktas, ņemot vērā ielu klasifikāciju un nozīmi (2. pielikums).
6. Ielu uzturēšanas klases vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz
31.oktobrim):
6.1. maģistrālajām ielām - A klase;
6.2. pilsētas nozīmes ielām - B klase;
6.3. vietējas nozīmes ielām - C klase.
7. Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā (no 1.novembra līdz
31.martam):
7.1. maģistrālajām ielām un ielām ar sabiedriskā transporta maršrutiem – A1 klase;
7.2. pilsētas un vietējas nozīmes ielām - B klase.
8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veidi tiek noteikti atbilstoši
1.pielikumam, ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonai tiek noteiktas
atbilstoši 3.pielikumam un vasaras sezonai atbilstoši 4.pielikumam.
9. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas kārtība, izpildes kontrole un kvalitāte tiek noteikta atbilstoši Saldus novada domes apstiprinātajām “Saldus novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu
specifikācijām”.
10. Ielu periodiskās uzturēšanas darbus veic, lai nomainītu vai atjaunotu ielas konstruktīvos elementus, kas var ietvert pilnīgu ielas seguma
konstruktīvo kārtu nomaiņu atbilstoši satiksmes intensitātes izmaiņām,
t.sk., brauktuves asfaltbetona dilumkārtas nomaiņu vai grants seguma
konstruktīvās kārtas uzlabošanu, ja pašreizējā konstrukcija nenodrošina
drošu un piemērotu ielas ekspluatāciju.
11. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami:
11.1. pēc dabas stihijām - vētrām, sniegputeņiem, lietavām;
11.2. pēc satiksmes negadījumiem, ja tiek piesārņots ielas segums,
kas var apdraudēt satiksmes drošību.
12. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus un pasākumus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtas laika apstākļos vai pa
avārijas stāvoklī esošām ielām. Minētos darbus veic prioritārā secībā,
ņemot vērā konkrēto ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.
13. Ja avārijas stāvoklī esošas ielas vai to posmi neatbilst noteiktajai
uzturēšanas klasei, tad bīstamās zonas norobežošanu veic ielu ikdienas
uzturēšanas darbu veicējs, izmantojot satiksmes organizācijas līdzekļus
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz
ceļiem. Bojājumu novēršanu veic darba veidam piemērotos laika apstākļos.
14. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi
ierobežo vai slēdz. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu pieņem Saldus novada domes priekšsēdētājs vai
pašvaldības izpilddirektors.
III. Nobrauktuvju uzturēšana
15. Par nobrauktuves uzturēšanu fiziskas vai juridiskas personas īpašumā atbildīgs tās īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks.
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IV. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole
16. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ielu uzturēšanas prasību
izpildes kontroli veic ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicēja norīkotā
atbildīgā persona, veicot apsekošanu vienu reizi nedēļā - pirmdienās.
17. Ārpuskārtas ielu tīkla apsekošana veicama pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām stihiskām dabas parādībām, nekavējoties
veicot bīstamās zonas norobežošanu, izdarot atzīmes apsekošanas žurnālā un informējot par to Saldus novada pašvaldības atbildīgās amatpersonas.
V. Ielu lietošanas tiesības
18. Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.
19. Informāciju par to, ka uz konkrētām ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, desmit dienas pirms aizlieguma vai
ierobežojuma stāšanās spēkā, informāciju ievieto Saldus novada domes
interneta mājas lapā: www.saldus.lv un vietējā laikrakstā.
VI. Ielu aizsardzība
20. Īslaicīga materiālu vai priekšmetu novietošana ielas sarkano līniju
koridorā, ja tas netraucē un neapdraud transporta kustību un neietekmē
ielas un tai piederošo virszemes un apakšzemes inženierbūvju stāvokli,
ir pieļaujama, to saskaņojot ar Saldus novada pašvaldību.
21. Ielu lietotājiem un ielu pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem) ir aizliegts:
21.1. aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu sāngrāvjus (novadgrāvjus) un citus ielas elementus, novadīt sāngrāvjos saimnieciskos
notekūdeņus;
21.2. svītrots ;
21.2. svītrots ;
22. svītrots .
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013.gada
22.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.15,15.§))
VII. Noslēguma jautājums
23. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek
sauktas pie administratīvās atbildības.
Domes priekšsēdētāja			
I.Rassa
1.pielikums
Saldus novada domes 2013.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.13
Ielu ikdienas uzturēšanas darbi
1. Ielu, gājēju celiņu, veloceliņu un nobrauktuvju ikdienas uzturēšana ziemā:
1.1. attīrīšana no sniega un sniega aizvākšana:
1.1.1. ielas attīrīšana no irdena sniega, izmantojot automobiļus un
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. autopaviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana
no sniega,
1.1.5. sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm;
1.2. slīdamības samazināšana:
1.2.1. ar smilšu un sāls maisījumu,
1.2.2. izveidojot rievas apledojumā,
1.3. gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:
1.3.1. attīrīšana no sniega,
1.3.2. slīdamības mazināšana, kaisot smilti.
2. Caurteku uzturēšana:
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2.1. caurteku attīrīšana no sanesumiem,
2.1. sīko bojājumu novēršanā caurtekās,
2.3. caurteku bojāto posmu un gala sienu nomaiņa;
3. Satiksmes organizēšana:
3.1. ceļa zīmju uzturēšana,
3.2. ceļa zīmju stabu nomaiņa un uzstādīšana,
3.3. ceļa zīmju nomaiņa un uzstādīšana,
3.4. ceļa zīmju mazgāšana,
3.5. horizontālo apzīmējumu krāsošana un atjaunošana.
4. Ielu seguma uzturēšana:
4.1. melno segumu uzturēšana:
4.1.1. plaisu aizliešana ar bitumenu vai bitumena emulsiju vai aizpildīšana ar bitumena mastiku,
4.1.2. bedrīšu aizpildīšana:
4.1.2.1. ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno vai nepilno tehnoloģiju,
4.1.2.2. ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;

4.2. grants un šķembu segumu uzturēšana, uzlaboto grunts ceļu uzturēšana:
4.2.1. ielu klātņu planēšana un profilēšana,
4.2.2. seguma atjaunošana.
5. Ielu kopšana:
5.1. izskalojumu likvidēšana,
5.2. grāvju tīrīšana un to profila atjaunošana,
5.3. krūmu/koku izciršana grāvjos, nogāzēs un ielu sarkano līniju koridorā, krūmu atvašu pļaušana,
5.4. zāles pļaušana.
6. Ielu apsekošana un dežūras.
7. Gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšana:
7.1. segumu uzturēšana:
7.1.1. bedrīšu labošana melnajās segās,
7.1.2. bruģakmens un plātnīšu segumu uzturēšana;
7.2. apstādījumu kopšana:
7.2.2. zāles pļaušana.
2.pielikums
Saldus novada domes 2013.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.13

Saldus pilsētas ielu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 30.martam)
un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
Nr.
p.k.

Ielas nosaukums

Ielas klasifikācija

Ielas garums, km

Seguma veids

Uzturēšanas klase
vasara

ziema

1.

Brīvības iela

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

1,96

asfaltbetons

A

A1

2.

Dzirnavu iela

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

1,46

asfaltbetons

A

A1

3.

Jelgavas iela

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

1,22

asfaltbetons

A

A1

4.

Kalna iela (no Brīvības ielas līdz Robežu ielai)

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

0,29

asfaltbetons

A

A1

5.

Kuldīgas iela

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

3,05

asfaltbetons

A

A1

6.

Lielā iela

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

1,97

asfaltbetons

A

A1

7.

Robežu iela

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

1,89

asfaltbetons

A

A1

8.

Striķu iela

Galvenā
(maģistrālā)
pilsētas iela

1,95

asfaltbetons

A

A1

9.

Alejas iela

Vietējas nozīmes iela

0,66

asfaltbetons

C

B

10.

Aspazijas iela

Pilsētas nozīmes iela

0,91

asfaltbetons

B

B

11.

Bērzu iela

Pilsētas nozīmes iela

1,02

asfaltbetons/grants

B

B

12.

Bērzu aleja

Vietējas nozīmes iela

0,48

asfaltbetons

C

B

13.

Blaumaņa iela

Pilsētas nozīmes iela

0,87

asfaltbetons/grants

B

B

14.

Ezera iela

Pilsētas nozīmes iela

0,86

grants

B

B

15.

Ganību iela

Pilsētas nozīmes iela

1,01

asfaltbetons

B

B

16.

Irbenieku iela

Vietējas nozīmes iela

0,34

grants

C

B

17.

Gravas iela

Vietējas nozīmes iela

0,4

grants

C

B

18.

J.Rozentāla iela

Pilsētas nozīmes iela

1,06

asfaltbetons/grants

B

B

19.

Kalna iela (no Robežu ielas līdz Veidenbauma ielai)

Pilsētas nozīmes iela

0,14

asfaltbetons

A

A1
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20.

Kalna iela (no Veidenbauma ielas līdz
Kuldīgas ielai)

Pilsētas nozīmes iela

0,43

asfaltbetons

A

A1

21.

Kalnsētas iela

Pilsētas nozīmes iela

1,06

asfaltbetons

B

B

22.

Kapu iela

Pilsētas nozīmes iela

0,34

asfaltbetons

B

B

23.

Lauku iela

Vietējas nozīmes iela

0,37

asfaltbetons

C

B

24.

Līkā iela

Pilsētas nozīmes iela

1,38

asfaltbetons

B

B

25.

Meža iela

Pilsētas nozīmes iela

1,08

grants

B

B

26.

Raiņa iela

Pilsētas nozīmes iela

0,47

asfaltbetons

B

B

27.

Rīgas iela

Pilsētas nozīmes iela

0,71

asfaltbetons

B

B

28.

Satiksmes iela

Vietējas nozīmes iela

0,4

asfaltbetons

C

B

29.

Skolas iela

Pilsētas nozīmes iela

0,5

asfaltbetons

B

B

30.

Skrundas iela

Pilsētas nozīmes iela

1,37

asfaltbetons

B

B

31.

Tūristu iela (no Jelgavas ielas līdz Rīgas ielai)

Pilsētas nozīmes iela

0,23

betona bruģis

B

B

32.

Varavīksnes iela

Pilsētas nozīmes iela

1,24

asfaltbetons/grants

B

B

33.

Ziemeļu iela

Pilsētas nozīmes iela

1,13

asfaltbetons/grants

B

B

34.

Ābeļu iela

Vietējas nozīmes iela

0,04

grants

C

B

35.

Arhitektu iela

Vietējas nozīmes iela

0,23

grants

C

B

36.

Aroniju iela

Vietējas nozīmes iela

0,15

grants

C

B

37.

Atzaru iela

Vietējas nozīmes iela

0,23

grants

C

B

38.

Ausekļa iela

Vietējas nozīmes iela

0,46

grants

C

B

39.

Avotu iela

Pilsētas nozīmes iela

0,54

asfaltbetons

B

B

40.

E.Birznieka-Upīša iela

Vietējas nozīmes iela

0,24

grants

C

B

41.

Celtnieku iela

Vietējas nozīmes iela

0,17

asfalbetons

C

B

42.

Cieceres iela

Vietējas nozīmes iela

0,24

asfaltbetons/grants

C

B

43.

Dārza iela

Pilsētas nozīmes iela

0,75

asfaltbetons/grants

B

B

44.

Druvas iela

Vietējas nozīmes iela

0,17

grants

C

B

45.

Jaunā iela

Vietējas nozīmes iela

0,55

grants

C

B

46.

Jaunsudrabiņa iela

Vietējas nozīmes iela

0,24

grants

C

B

47.

Jelgavas iela (vēsturiskā daļa no
0,600)

Vietējas nozīmes iela

0,38

akmens bruģis

C

B

48.

Jēkaba iela

Vietējas nozīmes iela

0,44

grants

C

B

49.

Kalēju iela

Vietējas nozīmes iela

0,71

grants

C

B

50.

Kārklu iela

Vietējas nozīmes iela

0,19

grunts

C

B

51.

Kļavu iela

Vietējas nozīmes iela

0,28

grants

C

B

52.

Krasta iela

Vietējas nozīmes iela

0,75

grants

C

B

53.

Ķiršu iela

Vietējas nozīmes iela

0,25

grants

C

B

54.

Lapu iela

Vietējas nozīmes iela

0,04

grants

C

B

55.

Lazdu iela

Vietējas nozīmes iela

0,13

grunts

C

B

56.

Lejas iela

Vietējas nozīmes iela

0,24

grants

C

B

57.

Liepu iela

Vietējas nozīmes iela

0,18

grants

C

B

58.

Māras iela

Vietējas nozīmes iela

0,15

grants

C

B

59.

Mazā iela

Vietējas nozīmes iela

0,25

asfaltbetons

C

B

60.

Miera iela

Vietējas nozīmes iela

0,19

asfaltbetons

C

B

61.

Nākotnes iela

Vietējas nozīmes iela

0,65

asfaltbetons

C

B
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62.

Ozolu iela

Vietējas nozīmes iela

0,49

asfaltbetons

C

B

63.

Palejas iela

Vietējas nozīmes iela

0,52

asfaltbetons/grants

C

B

64.

Pakalnu iela

Vietējas nozīmes iela

0,19

grants

C

B

65.

Papardes iela

Vietējas nozīmes iela

0,36

grants

C

B

66.

Pasaciņas iela

Vietējas nozīmes iela

0,18

grants

C

B

67.

Peldu iela

Vietējas nozīmes iela

0,10

grants

C

B

68.

Pīlādžu iela

Vietējas nozīmes iela

0,11

grunts

C

B

69.

Pludmales iela

Vietējas nozīmes iela

0,16

grants

C

B

70.

Pļavas iela

Vietējas nozīmes iela

0,24

grants

C

B

71.

Priežu iela

Vietējas nozīmes iela

0,12

grants

C

B

72.

Pumpura iela

Vietējas nozīmes iela

0,22

grants

C

B

73.

Putnu iela

Vietējas nozīmes iela

0,45

asfaltbetons/grants

C

B

74.

Rakstnieku iela

Vietējas nozīmes iela

0,24

grants

C

B

75.

Rietumu iela

Vietējas nozīmes iela

0,52

grants

C

B

76.

Rūpniecības iela

Pilsētas nozīmes iela

0,31

asfaltbetons

B

B

77.

Saules iela

Pilsētas nozīmes iela

0,25

asfaltbetons

B

B

78.

Sējas iela

Vietējas nozīmes iela

0,28

grants

C

B

79.

Slimnīcas iela

Vietējas nozīmes iela

0,62

asfaltbetons/grants

C

B

80.

Smilšu iela

Vietējas nozīmes iela

0,23

grants

C

B

81.

Staļģulejas iela

Vietējas nozīmes iela

0,73

grants

C

B

82.

Strauta iela

Vietējas nozīmes iela

0,17

grants

C

B

83.

Strēlnieku iela

Vietējas nozīmes iela

0,25

grants

C

B

84.

Stūru iela

Vietējas nozīmes iela

0,37

grants

C

B

85.

Šķērsu iela

Vietējas nozīmes iela

0,32

grants

C

B

86.

Švelmaņa iela

Vietējas nozīmes iela

0,39

grants

C

B

87.

Tirgotāju iela

Vietējas nozīmes iela

0,19

asfaltbetons

C

B

88.

Tirgus iela

Vietējas nozīmes iela

0,11

asfaltbetons

B

A1

89.

Tūristu iela (no Rīgas ielas līdz Rozentāla ielai)

Vietējas nozīmes iela

0,53

asfaltbetons/grants

C

B

90.

Ūdenstorņa iela

Vietējas nozīmes iela

0,13

asfaltbetons

C

B

91.

Upes iela

Vietējas nozīmes iela

0,19

grants

C

B

92.

Varoņu iela

Vietējas nozīmes iela

0,35

grants

C

B

93.

Veidenbauma iela

Pilsētas nozīmes iela

0,54

grants

B

B

94.

Veides iela

Vietējas nozīmes iela

0,21

grants

C

B

95.

Vēju iela

Vietējas nozīmes iela

0,15

grants

C

B

96.

Viesnīcas iela

Vietējas nozīmes iela

0,15

betona bruģis

C

B

97.

Zaļā iela

Vietējas nozīmes iela

0,41

grants

C

B

98.

Zīļu iela

Vietējas nozīmes iela

0,33

grants

C

B

99.

Zvejnieku iela

Vietējas nozīmes iela

0,67

grants

C

B

100.

Ziedoņa iela

Vietējas nozīmes iela

0,11

grunts

C

B

101.

Ziedu iela

Vietējas nozīmes iela

0,04

grunts

C

B

102.

Zvārdes iela

Vietējas nozīmes iela

0,07

grants

C

B

13

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
3.pielikums
Saldus novada domes 2013.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.13
Prasības Saldus pilsētas ielu uzturēšanai ziemā
Nr.
p.k.

Prasības

Uzturēšanas klase
A

A1

B

C

Pieļaujamie rādītāji
1.

Ledus/sniega vidējais biezums pastā- Atsevišķas
sniegotas
vīgos laikapstākļos
vietas līdz 1cm

Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm

4cm

5cm

2.

Ielas brauktuves līdzenums pastāvīgos
laikapstākļos

Ledus risas līdz 1cm

Ledus risas līdz
2cm

Ledus risas līdz 4cm

Ledus risas līdz 5cm

3.

Ielas brauktuves līdzenums mainīgos
laikapstākļos

Ledus risas līdz 2cm

Ledus risas līdz
3cm

Ledus risas līdz 4cm

Ledus risas līdz 6cm

4.

Sniega biezums uz ielas nomales 2/3 5cm
platumā no brauktuves malas pastāvīgos laikapstākļos

10cm

15cm

20cm

5.

Laiks brauktuves attīrīšanai no sniega

3stundas

4 stundas

6 stundas

6 stundas

6.

Laiks brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu

3stundas

4 stundas

6 stundas

6 stundas

7.

Laiks rievu izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā

-

-

6 stundas

6 stundas

8.

Sniega biezums uz ielas mainīgos laikasptākļos

5 cm

5 cm

8cm

10cm

9.

Sniega sanesumu biezums atsevišķās
vietās uz brauktuves sniegputenī

10cm

10cm

15cm

20cm

10.

Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz
ielas klātne šķautnes

40cm

60cm

80cm

100cm

11.

Slapja sniega biezums vai ar sāli un
smiltīm sajaukta sniega biezums uz ielas brauktuves mainīgos laikapstākļos

3cm

3cm

5cm

5cm

12.

Uz brauktuves un nomales/pie apmalēm nedrīkst krāties ūdens

jā

jā

jā

jā

13.

Stāvlaukumi jāattīra no sniega, ja sniega biezums ir lielāks par 10cm

24 stundās

24 stundās

24 stundās

24 stundās

14.

Tilti/ ceļu pārvadi jāattīra no sniega

jā

jā

jā

jā

15.

Tiltu/ielu pārvadu ūdens atvades sistē- jā
ma ir jāuztur darba kārtībā

jā

jā

jā

16.

Ja pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli
ir slikti saskatāmi tie jāattīra

24h laikā

24h laikā

24h laikā

24h laikā

17.

Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās

6:00-22:00

6:00-22:00

6:00-20:00

6:00-18:00

Piezīmes:
1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. Par pastāvīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad nav nokrišņu un krasu temperatūras svārstību.
3. Par mainīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad uz brauktuves veidojas apledojums, veidojas sniega sanesumi.
4. Tiltu brauktuvēm un ielu paplašinājumiem un stāvlaukumiem izvirzītas tādas pašas prasības kā pamatbrauktuvei.
5. Ielu pieguļošajām nobrauktuvēm, kas atrodas pašvaldības īpašumā, izvirzītas zemākās uzturēšanas prasības, kas atbilst C uzturēšanas klases
prasībām.
6. Laiku ielas brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielas brauktuve attīrīta no sniega.
7. Laiku brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā uz ielas ar grants/grunts segumu, skaita
no brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti.
8. 12.punkta prasības neattiecas uz ielām ar nesakārtotu ūdensatvades sistēmu.
9. Ārpus 17.punkta minētā laikaposma atļauts samazināt uzturēšanas klases no A un A1 uz B, no B uz C.
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4.pielikums
Saldus novada domes 2013.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.13

Prasības Saldus pilsētas ielu uzturēšanai vasarā
1. Prasības ielu tiltu/pārvadu un caurteku uzturēšanai
Nr.
p.k.

Prasības

1.

Tiltu/pārvadu brauktuvēm, ūdens novades caurulēm, teknēm, drošības joslām un ietvēm jābūt tīrām. Tilta klājs jāmazgā.

2.

Uzturēšanas klase
A

B

C

Katru pavasari un rudeni

Katru pavasari

Katru pavasari

Nenostiprinātas materiāla detaļas uz tilta/pārvada nekavējoties jā- 2 stundu laikā
novāc, ja tas ietekmē satiksmes drošību, nekavējoties bīstamo vietu
norobežo ar ceļa zīmēm

2 stundu laikā

2 stundu laikā

3.

Tiltu/pārvadu mastikas deformācijas šuvēm jābūt pilnībā aizpildītām, bez plaisām, trūkumi jānovērš piemērotos laikapstākļos kādi
noteikti tiltu uzturēšanas specifikācijās

2 nedēļu laikā

1 mēneša laikā

1 mēneša laikā

4.

Tiltu/pārvadu tērauda deformācijas šufēm jābūt tīrām un darbības
kārtībā

jā

jā

jā

5.

Tiltu/pārvadu brauktuvēs bedres nedrīkst būt dziļākas par 25mm,
bedres pēc to atklāšanas jāizpilda

2 stundu laikā

2 stundu laikā

2 stundu laikā

6.

Tiltu/pārvadu brauktuvēs nedrīkst būt plaisas, kas ir lielākas par
5mm, plaisas vasaras sezonā jāizlej

jā

jā

jā

7.

Tilta koka klājā nav pieļaujami salauzti vai satrūdējuši elementi. 72 stundās
Atklātie trūkumi jānovērš

72 stundās

7 diennaktīs

8.

Tiltu, ceļu pārvadu konusos nav pieļaujami izskalojumi, kas dziļāki 1 mēneša laikā
par 50cm, vai bojāti nostiprinājumi. Atklātie trūkumi jānovērš

1 mēneša laikā

1 mēneša laikā

9.

Tiltu/pārvadu margām jābūt krāsotām vai pārklātām ar aizsargājošu jā
pārklājumu. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā

jā

jā

10.

Tiltu/pārvadu konstrukcijās nav pieļaujami izdrupumi, kur atsedzas jā
stiegrojums. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā

jā

jā

11.

Sanesumi no caurtekas šķērsgriezuma laukuma nedrīkst būt vairāk
par. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā

20%

20%

50%

12.

Virs caurtekām nav pieļaujami tukšumi. Atklātie trūkumi nekavējoties jānovērš vai bīstamā vieta jānorobežo.

jā

jā

jā

13.

Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav
pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie trūkumi jānovērš.

jā

jā

jā

14.

Nav pieļaujami caurtekas galu izskalojumi izteces un ieteces zonā.
Atklātie trūkumi jānovērš.

jā

jā

jā

15.

Ielās ar atklātu ūdens atvades sistēmu, grāvjos nedrīkst būt traucēta jā
ūdens plūsma, grāvju piesārņojuma vai aizsērējuma dēļ. Atklātie
trūkumi jānovērš vasaras sezonā.

jā

jā

Piezīmes:
1. Prasības nav attiecināmas uz avārijas stāvoklī esošiem tiltiem/pārvadiem.
2. Dotie izpildes termiņi ir nosakāmi no trūkumu atklāšanas brīža līdz to novēršanai.
2. Prasības ielu satiksmes organizāciju tehnisko līdzekļu uzturēšanai
Nr.
p.k.

Prasības

Uzturēšanas klase

1.

Autobusu pieturvietā jābūt 534. c.z., atkritumu tvertnei un soliņam

jā

jā

Tikai ceļa zīmei

2.

Ceļa zīmju balstiem jābūt cinkotiem

jā

jā

jā

3.

Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sašķiebušies,
atklātie trūkumi jānovērš

24h

24h

24h

4.

Ceļa zīmēm jāatbilst standartu LVS 77-1:2009, 77-2:2009 un 773:2007 prasībām

jā

jā

jā

5.

Bojātās vai pazudušās ceļa zīmes jānomaina/jāuzstāda

1diennakts laikā

1diennakts laikā

3 diennaktīs

A

B

C
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6.

Ceļa zīmes pavasarī jānomazgā

līdz 1. maijam

7.

Uz asfaltbetona seguma jābūt horizontālajam apzīmējumam atbilstoši standarta LVS 85:2009 prasībām. Ja horizontālais garenapzīmējums 20m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50% un šķērsapzīmējums vairāk par 30% vai apzīmējumam ir zudusi atstarojošā
virsma, līdz 15. septembrim ir jāatjauno.

jā

līdz 1. maijam

8.

Bojātie vai trūkstošie signālstabiņi jāatjauno.

jā

jā

Tikai bīstamās vietās

9.

Drošības barjerām (transportl./gājēju) bojātie elementi jānomaina

jā

jā

jā

10.

Lietotajām barjerām jāatbilst standarta LVS 92:2007 prasībām

jā

jā

jā

11.

Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. Nomalei
zem barjerām jābūt noplanētai.

jā

jā

jā

12.

Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem jāatbilst standarta LVS
370:2004 prasībām

jā

jā

jā

13.

Luksoforu darbība jāatjauno

24 stundās

24 stundās

24 stundās

14.

Luksoforu elementiem jābūt bez bojājumiem. Atklātie trūkumi jānovērš

48 stundās

48 stundās

48 stundās

15.

Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikā

jā

jā

jā

16.

Bojātie gaismas elementi jānomaina

1 nedēļas laikā

1 nedēļas laikā

1 nedēļas laikā

17.

Ja apgaismojums tiek pārtraukts, tas jāatjauno

1 diennakts laikā

1 diennakts laikā

1 diennakts laikā

18.

Apgaismes stabiem un to elementiem jābūt bez bojājumiem, satiksmei bīstamie elementi nekavējoties jānomaina vai jānorobežo
bīstamā vieta

jā

jā

jā

Tikai bīstamās vietās

jā
Tikai bīstamās vietās

Piezīmes:
1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. 5.punkta prasības neattiecas uz gadījumu, ja ceļa zīme ir jāmaina un tā nav pieejama noliktavā, bet ir jāpasūta.
3. 5.punkta prasības attiecas uz brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības zīmēm, pārējās zīmes jāatjauno 1-2 nedēļu laikā.
4. 15.punkta prasības attiecas uz ielām, kuras ir aprīkotas ar apgaismes stabiem.
3. Prasības ielu seguma uzturēšanai
Nr.
p.k.

Prasības

1.

Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo , minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatācijas

jā

jā

jā

2.

Dubļi vai citi netīrumi no ielas seguma jānovāc

24 stundās

24 stundās

24 stundās

3.

Asfaltbetona segumos bedres/risas nedrīkst būt dziļākas par 25mm
un šķērsviļņi lielāki par 30mm. Atklātie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa
zīmēm.

jā

jā

jā

4.

Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāizpilda

Līdz 1. jūnijam

Līdz 1. jūnijam

Līdz 1. jūlijam

5.

Izveidojoties šādām
30.septembrim

jā

jā

jā

6.

Satiksmei bīstamās bedres jāizpilda

24 stundās

24 stundās

24 stundās

7.

Bitumena izsvīdumu vietas asfaltbetona segumā jālikvidē

24 stundās

24 stundās

24 stundās

8.

Asfaltbetona segumi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām- iesēdumi pacēlumi jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš

24 stundās

24 stundās

24 stundās

9.

Ielu posmi ar avārijās stāvoklī esošiem segumiem jāapzīmē ar 112.
c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai
atklātie trūkumi jānovērš

jā

jā

jā

10.

Plaisas asfaltbetona segumā, kuras ir lielākas par 10mm ir jāizpilda

Līdz 31. augustam

Prasību nav

Prasību nav

11.

Vasaras sezonā jānomaina/jālabo betona apmaļu akmeņi, kuri ir
sašķiebušies vai bojāti

jā

jā

Prasību nav

12.

Pēc ielas seguma nožūšanas segums jāsakārto

3 diennakšu laikā

5 diennakšu laikā

2 nedēļu laikā
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Uzturēšanas klase
A

bedrēm

vēlāk,

tās

jāizpilda

līdz

B

C

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
13.

Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām,
vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 60mm un vaļējām
velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5% (virāžās līdz 6%). Ūdens
novadīšana no nomalēm nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi
jānovērš.

-

1 nedēļas laikā

2 nedēļu laikā

14.

Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā

-

Līdz 1.maijam

Līdz 1.maijam

15.

Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās

-

jā

jā

16.

Ja laikaposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim
grants/ grunts segumā veidojas šķērsviļņi, bedres, risas, kas dziļākas par 60mm, segums jānoplanē

-

2 nedēļu laikā

2 nedēļu laikā

17.

Grants segumā nav pieļaujamas bedres, kas ir dziļākas par 100mm. Atklātie trūkumi jānovērš

5 diennakšu laikā

1 nedēļas laikā

18.

Bruģa segumā radušās bedres/iesēdumi jāsalabo pārbruģējot

Līdz 1. jūnijam

Līdz 1. jūnijam

Līdz 1. jūlijam

19.

Satiksmei bīstamās bedres jānovērš vai jānorobežo bīstamā zona

24 stundu laikā

24 stundu laikā

24 stundu laikā

Piezīmes:
1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. Par satiksmei bīstamām bedrēm asfaltbetona segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 50mm un laukums ir lielāks par 0,1 kv.m.
3. Par satiksmei bīstamām bedrēm grants/grunts segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 100mm un laukums ir lielāks par 0,5 kv.m.
4. Bitumena izsvīduma vietas jālikvidē, ja izsvīduma laukums ir lielāks par 0,5kv. m.
5. Grunts vai grants(ar nepietiekamu seguma biezumu<50mm) segumam 13.punkta prasības par šķērsslīpumu 3-5% ir pieļaujama atkāpe, ja
esošais šķērsslīpums ir <3% un konstruktīvais slānis nepieļauj veidot šķērsslīpumu>3%.
6. Grunts seguma ielām, lai nodrošinātu brauktuves līdzenumu ir pieļaujama seguma nošļūkšanas metode.
7. Pilnīga ūdensnovade no brauktuves grants/grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.
8. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju,
tādējādi iespējami izskalojumi, piemēram, ietves konstrukcijā.
4. Prasības ielu kopšanai
Nr.
p.k.

Prasības

Uzturēšanas klase
A

A1

B

1.

Ielas operatīvā kopšana jāveic

reizi 2 nedēļās

reizi mēnesī

reizi mēnesī

2.

Uz ielas pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu
norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas

jā

jā

jā

3.

Izskalojumi vai nogruvumi ielas konstrukcijā, kas dziļāki par 50cm jāpieber

1 nedēļas laikā

2 nedēļu laikā

2 nedēļu laikā

4.

Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20cm zem ielas
seguma konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš.

jā

jā

jā

5.

Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi
jāiztīra.

līdz 1.jūnijam

līdz
15.jūnijam

līdz
15.jūnijam

6.

Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim gūlijas un drenāžas akas jāiztīra.

reizi 6 nedēļās

reizi 2 mēnešos

reizi 2 mēnešos

7.

Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās
aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra

20 %;
6 nedēļu laikā

35 %;
2 mēnešu
laikā

50 %;
līdz ziemas
sezonai

8.

Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas,ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojā- jā
jumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms
atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus

jā

jā

9.

Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķēr- 1 nedēļas
sviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām laikā
velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana
no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras
sezonā

2 nedēļu
laikā

2 nedēļu
laikā

10.

Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt
lielāka par

5cm

5cm

11.

Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielā- 3 diennakšu
ka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119.ceļa zīmi „Ceļš ar bīstamām laikā
nomalēm” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš

7 diennakšu
laikā

7 diennakšu
laikā

12.

Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz 2 nedēļu laikā
sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas
šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē

3 nedēļu laikā

3 nedēļu laikā

3cm
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
13.

Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Ja
izveidojušās bedres, tās pavasarī jāaizpilda

līdz 1.jūnijam

līdz 15.jūnijam

līdz 15.jūnijam

14.

Sāngrāvji jāaiztīra no aizsērējumiem

1 nedēļas laikā

1 mēneša laikā

2 mēnešu laikā

15.

Ielas sarkano līniju robežās augošie krūmi jāizpļauj

reizi gadā

reizi gadā

reizi gadā

16.

Normatīvajos aktos noteikto ielu ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību
nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Atklātie trūkumi jānovērš

3 diennakšu laikā

1 nedēļas laikā

1 mēneša laikā

17.

Zāle, kas aug uz nomales un tai pieguļošās nogāzes 1-1,5m platumā, kā arī uz
sadalošās joslas, kas šaurāka par 12m, veģetācijas periodā jānopļauj

2 reizes

1 reizi

1 reizi

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem nr.13 „Par Saldus pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība”)
Īss projekta satura iz- Saistošie noteikumi nosaka Saldus pilsētas ielu uzturēšanas, lietošanas un noteikumu izpildes kontroles kārtību
klāsts
Projekta nepieciešamī- Ielu uzturēšanas un lietošanas tiesiskā regulējuma Saldus pilsētā nav un tas rada apstākļus, kuros ielu lietotāji un
bas pamatojums
pieguļošo nekustamo īpašumu īpašnieki nezina savas tiesības un pienākumus. Līdz ar ko šie saistošie noteikumi ir
nepieciešami, lai noteiktu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību Saldus pilsētā
Plānotā projekta ietekme Nav attiecināms
uz pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide Nav attiecināms
pašvaldības teritorijā
Administratīvajām pro- Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika iesaistīti Saldus novada Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas speciālisti un
cedūrām un konsultāci- Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda komisija
jām ar privātpersonām

JAUNIEŠIEM
Aicina pieteikties jauniešus Latvijas prezidentūras praktikantu programmai
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts izsludina pieteikšanos prezidentūras praktikantu programmai. Praktikantu programma sniegs iespēju ikvienam studentam veikt studiju praksi, piesakoties par ārvalstu delegāciju pavadoņiem
vai palīgiem mediju informācijas centrā.
Prezidentūras praktikantu programmā aicināti pieteikties visu Latvijas augstskolu
studenti neatkarīgi no viņu izvēlētās studiju programmas, taču viņiem jāizpilda noteikti
atlases kritēriji. Galvenās prasības ir teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, labas organizatoriskās prasmes un saskarsmes iemaņas. Prakses programmas atlasē tiks
vērtēta arī jauniešu motivācija dalībai prezidentūras praktikantu programmā un sekmes
mācībās. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 2. februāris.
Konkursa rezultātā tiks atlasīti vairāk nekā 100 jaunieši, kuri tiks piesaistīti kādai no
ārvalstu delegācijām un kuri koordinēs delegāciju loģistiku un nodrošinās saziņu starp
delegācijām un pasākuma rīkotājiem. Tāpat studentiem tiks piedāvāta arī iespēja veikt
praksi mediju informācijas centrā.
Pirms prakses uzsākšanas Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts nodrošinās
praktikantiem mācības, kuru laikā viņi varēs apmeklēt prezidentūras pasākumu norises
vietas, uzzināt vairāk par Eiropas Savienību un Latvijas prezidentūru ES Padomē, apgūt
protokola un drošības jautājumu pamatus, kā arī starpkultūru komunikāciju un stresa vadību.
Prezidentūras praktikantu programma ir izstrādāta sadarbībā ar Latvijas augstskolām, un tā ir iespēja Latvijas studentiem piedalīties prezidentūras veidošanā, gūstot unikālu darba pieredzi, kas var kļūt par atspēriena punktu karjeras veidošanā. Prakse Latvijas prezidentūras laikā ilgs no 2014.
gada 1. novembra līdz 2015. gada 30. jūnijam.
Iegūt vairāk informācijas un pieteikties dalībai praktikantu programmā iespējams sekretariāta mājas lapas sadaļā: www.es2015.lv/prakse.
Informāciju sagatavoja prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Linda Jākobsone
Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 39, 2013. gada decembris II. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 100. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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