APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
24.09.2020. lēmumu Nr. 164
(prot. Nr.15., 8.p.)

NOTEIKUMI
“Par kravas pārvadājumu ierobežojumu atcelšanu uz Apes novada pašvaldības ceļiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārējie noteikumi
1. Noteikumi nosaka fizisko un juridisko personu, kuras veic mežizstrādes, lauksaimniecības
darbus un smago kravu pārvadājumus, izmantojot Apes novada pašvaldības ceļus, turpmāk
tekstā - Pārvadātājs, pienākumus ceļu aizsardzībā un atbildību par Noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem
vai to sastāviem, pilna masa pārsniedz 10 tonnas:
2.1. Apes novada teritorijā esošajos mežos veic meža izstrādi;
2.2. izmanto Apes novada pašvaldības ceļus smagu kravu pārvadāšanai;
2.3. apsaimnieko lauksaimniecības zemes.
3. Pašvaldības iestāde “Komunālā saimniecība”, turpmāk tekstā - Iestāde, organizē attiecīgo
ceļa zīmju izvietošanu uz pašvaldības ceļiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
II. Pārvadājumu izpildes kārtība
4. Apes novada pašvaldības dome, lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus sliktu
klimatisko apstākļu dēļ, ar atsevišķu lēmumu uz noteiktu laiku var aizliegt Noteikumu
2.punktā minētajiem Pārvadātājiem veikt kravu pārvadājumus pa konkrētiem Apes novada
pašvaldības ceļiem, uzliekot uz ceļiem attiecīgas ceļa zīmes.
5. Informāciju par Noteikumu 4.punktā minētajiem transportlīdzekļu satiksmes
ierobežojumiem Apes novada pašvaldība vismaz piecas dienas pirms ierobežojumu stāšanās
spēkā ievieto pašvaldības tīmekļvietnē www.apesnovads.lv, norādot autoceļu posmus,
ierobežojumu veidus, termiņus un atbildīgās personas kontakttālruni.
6. Pēc 4. un 5.punktā minēto apstākļu iestāšanās, kravu pārvadātājiem ar kravas
transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 t, pārvadājumu ceļa posms un ilgums
jāsaskaņo ar Iestādes vadītāju un pirms pārvadājumu uzsākšanas jāiesniedz iesniegums pielikums Nr.1-, par attiecīgā ceļa maršruta izmantošanu un remontu tā sabojāšanas
gadījumā, kā arī jāsaņem attiecīgs Apes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojums smagās
kravas pārvadājumiem. Pirms rīkojuma izdošanas tiek fiksēts ceļa stāvoklis. Pārvadājumus
drīkst veikt tikai pēc Apes novada domes izpilddirektora rakstiska rīkojuma saņemšanas.
7. Ja meža izstrādātajam vai smago kravu pārvadātājam iepriekšējo trīs gadu laikā ir bijuši
konstatēti šo noteikumu pārkāpumi, Pārvadātājam ir jāslēdz līgums ar Apes novada
pašvaldību par pašvaldības autoceļu izmantošanu un jāparaksta saistību raksts par ceļu
atjaunošanu bojājumu novēršanai, kas radušies Pārvadātāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
III. Krautuvju ierīkošanas kārtība pašvaldības ceļa aizsargjoslā
8. Pirms kokmateriālu krautuves ierīkošanas, darbu veicējam vai īpašniekam jāsaņem
saskaņojums no Apes novada iestādes “Komunālā saimniecība” vadītāja.
9. Lai saņemtu 8.punktā minēto saskaņojumu, vismaz piecas darba dienas pirms darbu
uzsākšanas Apes novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums -pielikums Nr.1.
IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu
10. Par šo Noteikumu neievērošanu Pārvadātājs var tikt saukts pie administratīvās
atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Apes novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
12. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārvadātāju no Noteikumu pildīšanas un
radušos zaudējumu atlīdzināšanas.
V. Pārejas noteikums
13. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī.
Domes priekšsēdētājs
Jānis LIBERTS

