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 “Par kārtību, kādā Inčukalna novada dome piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 

būvniecībā un uzturēšanā” 
Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 

8.
1
 panta ceturto daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada dome (turpmāk – Dome) 

piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā. 

2. Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir nekustamais īpašums vai tā daļa Inčukalna novada 

administratīvajā teritorijā, kuram ir noteikts pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss. 

3. Dome uztur pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu tādā pašā kārtībā kā pašvaldībai piederošu 

ceļu vai ielu vai koplietošanas ceļu vai ielu un piešķir pašvaldības nozīmes ceļam vai ielai 

autoceļa uzturēšanas klasi Ministru kabineta noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli noteiktajā kārtībā, un iekļauj pašvaldības 

apstiprināmajos pašvaldības ielu un ceļu sarakstos, kuros norādītas pašvaldības ceļu un ceļu 

uzturēšanas klases ziemas sezonai un vasaras sezonai. 

4. Ja pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss piešķirts ar Inčukalna novada pašvaldības 

domes lēmumu, Dome izpilda šo saistošo noteikumu 4. punktā minētās darbības tikai pēc tam, 

kad beidzies administratīvā akta apstrīdēšanas termiņš vai ir stājies spēkā galīgais nolēmums, ar 

kuru pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statuss ir saglabāts spēkā esošs. 

II. Ceļa vai ielas uzturēšanas finansēšana 

       5. Dome uztur pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu, pilnībā sedzot ar to uzturēšanu saistītās 

izmaksas no pašvaldības budžeta, kā arī patstāvīgi nosaka satiksmes organizāciju, aprīkojot 

pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu ar nepieciešamiem satiksmes organizācijas tehniskiem 

līdzekļiem. 

III. Ceļa vai ielas būvniecības finansēšana 

6. Dome finansējumu pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībai Inčukalna novadā var 

piešķirt, ja attiecīgā ceļa vai ielas posma būvniecība ieplānota Inčukalna novada Attīstības 

programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā, šādos gadījumos: 

         6.1. plānota ceļa vai ielas pārbūve, atjaunošana vai pieslēguma izbūve pie pašvaldības 

ceļa vai ielas; 

         6.2. lai ierīkotu jaunas inženierkomunikācijas - iekārtas, ierīces, ietaises, tīklus, līnijas 

un to piederumus, ja tas ir nepieciešams sabiedrības interešu īstenošanai. 
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7. Dome dalību ceļa būvniecības finansēšanā 7.  punktā noteiktajos gadījumos nosaka ar 

atsevišķu domes lēmumu. 

IV. Noslēguma jautājumi 

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Novada 

Vēstis”. 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs:                                                                 A.Nalivaiko 

 

  



Paskaidrojuma raksts 

Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2021 

"Par kārtību, kādā Inčukalna novada dome piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 

būvniecībā un uzturēšanā" 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties  

uz Zemes pārvaldības likumu. 
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.

1
 panta ceturto daļu, 

pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz 

kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa 

vai ielas būvniecībā un uzturēšanā, kā arī kārtību, kādā 

pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 

būvniecību un uzturēšanu. 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā 

pašvaldība sedz izmaksas par pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 

būvniecību un uzturēšanu. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai: 

- nosakot pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu 

(privātā īpašuma lietošanas tiesības) nekustamajam īpašumam vai 

tā daļai, tiktu noteikta kārtība, kādā pašvaldība sedz izmaksas par  

pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecību un uzturēšanu; 

- veicinātu Inčukalna novada pašvaldības attīstību, nodrošinot  

vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un  

tiesības to izmantot. 

3.   3. Informācija par plānoto 

P    projekta ietekmi 

Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu pašvaldība nosaka 

pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, kā arī  

pašvaldības nozīmes ielas statusu pašvaldība var piešķirt 

ar atsevišķu administratīvo aktu. 

Ietekme uz pašvaldības budžetu tiks katru gadu izvērtēta, plānojot budžetu 

nākamajam gadam, ņemot vērā pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu 

daudzumu un stāvokli, un nepieciešamo finansējuma apmēru 

to uzturēšanai. 

4. Informācija par plānotā projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Inčukalna novada 

pašvaldība. 

Inčukalna novada pašvaldība ir institūcija, kurā fiziska vai 

juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanas jautājumos. 

6. Informācija par  

konsultācijām ar privātpersonām 

Nav attiecināms. 

  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        A.Nalivaiko  
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