APSTIPRINĀTI
Preiļu novada domes
2022.gada 31.marta sēdē
(protokols Nr. 10, 41.§)

Preiļu novada pašvaldības noteikumi
Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības līgums par darbiem pašvaldības
autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības
autoceļiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu un
Ministru kabineta 2021.gada 7. janvāra
noteikumi Nr. 26 “Noteikumi par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”

1.Preiļu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteikumi „Kārtība, kādā tiek slēgts
sadarbības līgums par darbiem autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa
pašvaldības autoceļiem” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noslēgts sadarbības
līgums par kokmateriālu krautuvju izvietošanu, kokmateriālu šķeldošanu pie pašvaldības
autoceļiem un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības autoceļiem.
2. Sadarbības līguma slēgšana ir obligāta gadījumos, kad tiek plānota krautuves izvietošana
pašvaldības ceļa nodalījuma joslā (6- 12 metri no ceļa ass), kokmateriālu šķeldošanas darbi
vai tiek plānota kravu ar masu virs 25 tonnām pārvadāšana pa pašvaldības autoceļiem
vairāk kā 4 reizes diennakts laikā.
3. Sadarbības līgumu sagatavo un izsniedz Preiļu novada pašvaldības ceļu būvinženieris vai
ceļu būvtehniķis (turpmāk tekstā – speciālists). Atļauju paraksta novada pagasta pārvaldes
vadītājs.
4. Pašvaldības saskaņojuma saņemšanai darbu veicējam pašvaldībā jāiesniedz šādi
dokumenti:
4.1. iesniegums par saskaņojuma izsniegšanu kokmateriālu krautuves izvietošanai vai
šķeldošanas darbiem (1.pielikums) vai iesniegums par kravu pārvadājumu
saskaņošanu
(2.pielikums);
4.2. krautuves izvietošanas shēma;
4.3. Pašvaldības ceļa posmu saraksts, pa kuriem plānota kravas pārvietošanās;

4.4. rakstisks saskaņojums ar zemes īpašnieku, ja atļaujas pieprasītājs nav zemes
īpašnieks.
5. Speciālists izvērtē iesniegumā norādīto Darbu un iesniegto dokumentu atbilstību un
sagatavo sadarbības līgumu, ko iesniedz parakstīšanai pagasta pārvaldes vadītājam.
6. Parakstītais līgums tiek iesniegts finanšu un grāmatvedības daļā drošības naudas rēķina
sagatavošanai.
7. Triju darba dienu laikā pēc visu parakstītu dokumentu un drošības naudas saņemšanas, tiek
izsniegta atļauja vai motivēts atteikums atļaujas izsniegšanai. Atļaujas tiek reģistrētas.
8. Pašvaldības atļauja netiek izsniegta, ja:
8.1. darbi pašvaldības autoceļa aizsargjoslā negatīvi ietekmē autoceļa pārredzamību
un ekspluatāciju vai apdraud satiksmes drošību;
8.2. paredzamā krautuve plānota tuvāk par 6 (sešiem) metriem no ceļa ass vai
plānotās krautuves augstums pārsniegs 2,5 metrus;
8.3. iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pielikumi (Noteikumu 4.punkts).
9. Pirms darbu uzsākšanas speciālists veic autoceļa apsekošanu un tehniskā stāvokļa
pārbaudi, sagatavojot aktu (ar foto materiāliem) par ceļa un tā nodalījuma joslas stāvokli
pirms darbu sākšanas.
10. Darbu veicējs ir atbildīgs:
10.1. par autoceļa aizsardzības noteikumu ievērošanu, lai neradītu ceļa bojājumus;
10.2. par darba zonas tuvumā esošo komunikāciju, pieguļošo īpašumu, personu
drošības ievērošanu;
10.3. par satiksmes kustības drošību ceļa posmā un par traucējumu ceļu dienesta
tehnikas darbam;
10.4. par teritorijas un ceļa sakopšanu par saviem līdzekļiem;
10.5. par darbības rezultātā autoceļam, tā aprīkojumam un autoceļa zemes joslai radīto
kaitējumu novēršanu par saviem līdzekļiem.
11. Pēc darbu pabeigšanas, speciālists sagatavo aktu, ar kuru Darbu veicējs nodod Pašvaldībai
sakārtotu autoceļu, tā aprīkojumu un autoceļa nodalījuma joslu, ja nepieciešams
pievienojot fotogrāfijas par ceļa stāvokli pēc darbiem.

12. Ja darbu veicējs neievēro Noteikumu 10.punktā paredzēto, Pašvaldībai ir tiesības novērst
radīto kaitējumu par saviem līdzekļiem, pieprasot zaudējumu segšanu darbu veicējam, kā
arī ieturēt samaksāto drošības naudu.
13. Ja darbu veicējs neievēro normatīvo aktu prasības vai pašvaldības nosacījumus darbu
veikšanai, pašvaldībai ir tiesības pārtraukt darbus un anulēt saskaņojumu.
14. Pašvaldības saskaņojums un sadarbības līgums ir derīgs ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no
parakstīšanas dienas.
Novada domes priekšsēdētājs

Ā. Vucāns

SADARBĪBAS LĪGUMS NR.
PAR KRAVU PĀRVADĀŠANU PA PAŠVALDĪBAS GRANTS CEĻIEM/
KOKMATERIĀLU KRAUTUVJU IZVIETOŠANU PIE PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM

Preiļi,

2022. gada __________________

Preiļu novada pašvaldības ______________pagasta pārvalde, ko pārstāv pagasta
pārvaldes vadītāja/s _____________________ , kas darbojas, pamatojoties uz pagasta
pārvaldes nolikuma, turpmāk – Pašvaldība, no vienas puses un
______________, personas kods ________________________, turpmāk – Darbu
veicējs, no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā Līdzēji/s), pamatojoties uz
Darbu veicēja 20__.gada ______ iesniegumu Pašvaldībai (reģistrēts ar nr. _____), noslēdz
sekojošu līgumu, turpmāk -Līgums :

1. Pašvaldība piešķir Darbu veicējam tiesības bez atlīdzības izmantot pašvaldības ceļa posmus
__________________________ (atbilstoši pielikumam) mežistrādes darbu veikšanai,
kokmateriālu transportēšanai/ kravu pārvadāšanai (turpmāk – Darbi).
2. Darbu veicējs iemaksā Pašvaldības norēķinu kontā drošības naudu EUR 500,00 (pieci simti
eiro nulle centi) apmērā, kas tiek izmantota Darbu veicēja saistību neizpildes gadījumā.
3. Pēc Darbu pabeigšanas Darbu veicējs apņemas:
3.1.

3 (trīs) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas novākt zarus, mizas u.c. gružus
ceļa posmā ________________________, pa kuru transportēti kokmateriāli, kā arī
sakārtot un sakopt piegulošās teritorijas, (t.sk. grāvjus un caurtekas) un novērst ceļa
posmu bojājumus, ja tādi radušies Darbu veikšanas rezultātā;

3.2.

Ja ceļa segums nav salabots Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā un apjomā,
Pašvaldība to salabo par saviem līdzekļiem un piestāda Darbu veicējam rēķinu, kas
jāapmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, papildus Pašvaldība ietur no Darbu
veicēja samaksāto drošības naudu EUR 500,00 (pieci simti eiro nulle centi) apmērā.

4. Pēc ceļa posmu seguma salabošanas un kokmateriālu gružu novākšanas Līdzēji sastāda
pieņemšanas nodošanas aktu. Darbu veicējam 3 (trīs) darba dienu laikā tiek atmaksāta
Līguma 2.punktā paredzētā drošības nauda, pie nosacījuma, ja tā nav ieturēta par saistību
neizpildi.
5. Līdzēji ir atbildīgi par noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem. Par
Līguma pienācīgu neizpildi Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar līgumu, Civillikumu un citiem
normatīvajiem aktiem.
6. Pašvaldībai ir tiesības prasīt tiesību aktos noteikto tiešo zaudējumu atlīdzību un Līguma
3.2.punktā noteikto līgumsodu, gadījumos, ja:

6.1.

Darbu veicējs nav novērsis Pašvaldības norādītos defektus, gadījumā, ja tādi radās
viņa vainas dēļ, t.i., neatbilstošas Darbu izpildes un materiālu kvalitātes;

6.2.

citos gadījumos, kad Darbu veicēja vainas dēļ Pašvaldībai radušies tieši zaudējumi.

7. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līdzēji ir tiesīgi izdarīt grozījumus un papildinājumus Līguma noteikumos, savstarpēji par
to vienojoties. Grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā, un tiek noformēti kā
Līguma pielikums.
9. Visi pielikumi, kā arī visi Līdzēju parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas
Līguma sastāvdaļas.
10. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros un atrodas pa vienam
eksemplāram pie katra no Līdzējiem. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11. Līdzēju rekvizīti
Pašvaldība

Darbu veicējs

Preiļu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000065720

Personas kods

Raiņa bulvāris 19, Preiļi,

Adrese:

Preiļu novads, LV-5335
SEB Banka
Konta Nr. LV08UNLA0026000130630
_________ pagasta pārvaldes vadītāja/s

____________________
_____________________

