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Par noteikumu projektu “Pašvaldību 
ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites 
kārtība” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas 
un uzskaites kārtība”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 6. punktu vai dot tam 

skaidrojumu anotācijā: vai šis punkts un arī noteikumu projekta 
pielikumos norādītā informācija nozīmē, ka pašvaldība ir tiesīga 
iesniegt reģistrēšanai tikai tādu ceļu, kas atrodas uz pašvaldības 
zemes vai reģistrēts VZD kā pašvaldības īpašumā esoša 
inženierbūve? 

2. Atbalstām 7.1. punkta redakciju, it sevišķi, ja noteiktai klasifikācijai 
atbilst arī cits segums. Taču lūdzam skaidrojumu: vai tāds segums 
kā reciklētā asfalta segums, kas nav pilnvērtīgs asfalts, bet nav arī 
grants segums, jo remontējams ar šķembu un emulsijas maisījumu, 
reģistrējams kā melnais vai kā cits segums? 

3. Lūdzam precizēt noteikuma projektu 12. punkta vārdus “neatbilstība 
faktiskajai situācijai” – vai tā ir kļūda garumā, platībā, norādīts ceļš, 
kas nav uz pašvaldības zemes; nepareizi norādīts seguma veids? Vai 
jebkura veida neatbilstības gadījumā “Latvijas valsts ceļi” drīkst 
izslēgt no pašvaldību ceļu reģistra? Kas notiek, ja šī neatbilstība 
izveidojusies VAS “Latvijas valsts ceļi” neprecizitātes rezultātā? 
Lūdzam šajos noteikumos paredzēt normu, ka pašvaldība par 
neatbilstību ir jāinformē, savukārt pašvaldībai mēneša laikā 
jāiesniedz izmaiņu iesniegums, ja neatbilstība tiešām konstatēta. 

4. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 7. punkta redakciju, jo nav 
saprotams, vai reģistrācija attiecas uz gājēju celiņiem/veloceliņiem 



 

 

2 

un ar zaļo zonu atdalīto trotuāriem, kas neietilpst projekta 2. punktā 
dotajā ielas definīcijā. 

5. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 7.10. punkta redakciju, jo no 
tās var saprast, ka sadalījums pa segumu veidiem tiek pieprasīts 
tikai ielu brauktuvēm. Lūdzam izmainīt formulējumu, lai būtu 
saprotams, ka sadalījums pa segumu veidiem attiecas arī uz 
pašvaldības ceļiem un ielām. 

6. Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 14. punkta prasības 
samērīgumu, kas paredz, ka ar 01.01.2020. būs nepieciešama VISU 
pašvaldības ceļu/ielu pārreģistrācija, jo pašlaik tie ir reģistrēti MK 
noteikumu 1052 noteiktajā kārtībā. Aicinām izvērtēt šī darbietilpīgā 
procesa nepieciešamību un lietderīgumu, jo reģistrā nekas būtībā 
nemainās, izņemot maznozīmīgas izmaiņas noteikumu veidlapās, 
tādēļ lūdzam jauno MK noteikumu paredzēto regulējumu attiecināt 
uz līdz šim nereģistrēto ceļu, ielu, laukumu reģistrāciju un iepriekš 
reģistrēto ceļu, ielu, laukumu pārreģistrāciju projekta 11. punktā 
norādīto izmaiņu gadījumā. Ja pašvaldības funkciju veikšanai 
nepieciešamo ceļu saglabāšanai būs jāatsavina zeme zem 
pašvaldības īpašumā esošiem ceļiem, kas finansiāli ir ļoti dārgs un 
laikietilpīgs process, termiņš šī jautājuma sakārtošanai būtu jānosaka 
ievērojami vēlāks par 2020. gadu. 
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