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NOTEIKUMI 

 

Ventspilī 
2022.gada 17.februārī         Nr.1  

(protokols Nr.4; 18.§) 

 

Grozījumi ar  
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes  

2022.gada 19.maija noteikumiem Nr.2  

(protokols Nr.10; 3.§) 

 

 

Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas 

kārtība 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 1.panta otro daļu  

un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  
2. punktu, 21. panta pirmās daļas  

23. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk -

pašvaldība) piederošo un pārvaldībā esošo ielu un tiltu (turpmāk – ielas), kā arī veloceliņu  

uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību neatkarīgi no valdījuma. 

2. Noteikumi nav attiecināmi uz ielām, kuras ietvertas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

kā perspektīvās ielas, bet nav izbūvētas. 
3. Noteikumos lietotie termini: 

3.1. ielu un veloceliņu pārvaldītājs – iestāde, atvasināta publiska persona vai 

komercsabiedrība, kuras valdījumā nodotas pašvaldībai piederošas ielas vai veloceliņi; 

3.2. ielu un veloceliņu uzturēšana (turpmāk – uzturēšana) – darbību kopums, kas 

nodrošina ielu un veloceliņu, un to kompleksā ietilpstošu būvju saglabāšanu, satiksmes 
organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā atbilstoši normatīvajiem 
aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī nodrošina netraucētu 
transportlīdzekļu satiksmi pa ielām un veloceliņiem pastāvīgos un mainīgos 
laikapstākļos; 

3.3. ielu un veloceliņu ikdienas uzturēšanas klase (turpmāk – klase) - prasību kopums 
ielu un veloceliņu, un to kompleksā ietilpstošu būvju, kā arī satiksmes organizācijas 
tehnisko līdzekļu uzturēšanai lietošanas kārtībā, kas ielām un veloceliņiem tiek 

noteiktas saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu par ielu un veloceliņu klašu 
sadalījumu atbilstoši noteikumos norādītajiem kritērijiem; 

3.4. saistīts segums – ar saistvielām saistīta ielas konstrukcija (asfaltbetona, betona 

bruģakmens vai betona seguma ielas) satiksmes slodzes uzņemšanai; 

3.5. nesaistīts segums – ar saistvielām nesaistīta ielas konstrukcija (grants segumi) 

satiksmes slodzes uzņemšanai; 
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3.6. pastāvīgi laikapstākļi – laikapstākļi, kad gaisa temperatūra ir pastāvīga, nav nokrišņu, 
uz ielas vai veloceliņa neveidojas apledojums un vēja ietekmē uz ielas vai veloceliņa 

brauktuves netiek uzputināts sniegs; 

3.7. mainīgi laikapstākļi – laikapstākļi, kad uz ielas vai veloceliņa brauktuves veidojas 

apledojums, krājas sniegs vai veidojas sniega sanesumi; 

3.8. ziemas sezona – laikposms no 16. oktobra līdz 15. aprīlim ieskaitot;    

3.9. vasaras sezona – laikposms no 16. aprīļa līdz 15. oktobrimi eskaitot;   

3.10. ārkārtēji laikapstākļi ziemas sezonā – laikapstākļi, kad ir spēkā vismaz viens no 
šādiem nosacījumiem: 

3.10.1. sniega kārtas biezums pēc četru stundu snigšanas pārsniedz 10 cm; 

3.10.2. snigšana nepārtraukti turpinās ilgāk par sešām stundām 24 stundu laikā un 

sniega kārtas biezums pārsniedz 4 cm; 

3.10.3. atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido 

apledojumu; 

3.10.4. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē; 
3.10.5. uz brauktuves veidojas sniega sanesumi.     

3.11. ārkārtēji laikapstākļi vasaras sezonā – laikapstākļi, kad ir spēkā vismaz viens no 
šādiem nosacījumiem: 

3.11.1. nokrišņi appludina vai citādi bojā ielas; 

3.11.2. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē; 
3.11.3. uz ielas vai veloceliņa veidojas apledojums vai snieg. 

3.12. ielu ārkārtas uzturēšana – darbību kopums, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi 
pa ielām vai veloceliņiem ārkārtējos laikapstākļos. 

4.  Par satiksmei bīstamām uzskata bedres ielās un veloceliņos ar: 

4.1. saistītu segumu, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un kuras ir dziļākas par 50 mm; 

4.2. nesaistītu segumu, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un kuras ir dziļākas par 100 mm. 

5. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, ielu un veloceliņu pārvaldītājs uzturēšanas un remonta darbu  

līgumos ar komersantiem var noteikt augstākas prasības nekā šajos noteikumos minēto darbu 
veikšanai, veikt preventīvas darbības, kā arī papildus šajos noteikumos minēto darbu veikšanai 
veikt citus ielu un veloceliņu, un to kompleksā ietilpstošu būvju vai sistēmu ikdienas 

uzturēšanas darbus. 

6. Ielu un veloceliņu ārkārtas uzturēšanas laikā veiktajām darbībām ir pieļaujamas atkāpes no 
noteiktās klases prasībām. 

7. Lai veiktu ielu un veloceliņu uzturēšanas darbus, pārvaldītājs slēdz ielu un veloceliņu 

uzturēšanas darbu līgumus, kuros: 

7.1.  tiek noteiktas šo noteikumu prasības; 

7.2.  uzdod, kontrolē un pieņem konkrētus uzturēšanas darbus. 

8. Noteikumos ietverto prasību izpildes laiku skaita no brīža, kad ielu pārvaldītājs konstatējis 

neatbilstību vai kad uzstādītas brīdinošās ceļa zīmes. 
9. Laiku ielu un veloceliņu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad beidzis snigt. 

10. Ielu pārvaldītājs iekārto ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu, kurā norāda apsekošanas 
veicēja vārdu un uzvārdu, apsekošanas datumu, ielas nosaukumu un pietuvināto adresi, 

konstatētās nepilnības un novēršanas termiņus. Žurnāla glabāšanas laiks tiek noteikts 5 gadi. 

Ielu tehniskā stāvokļa apsekošana un ierakstu veikšana žurnālā “A” un “B” klases ielām jāveic 
ne retāk, kā vienu reizi nedēļā, “C” un “D” klases ielām ne retāk, kā vienu reizi mēnesī. 

11. Pamatojoties uz konstatēto nepilnību sarakstu, tiek sagatavots pieteikums darba veicējam, 
norādot darba izpildes termiņu, kas nevar būt garāks par 14 dienām, ja darbu ļauj veikt 
klimatiskie apstākļi. 

 

2. Ielu ikdienas uzturēšanas prasības 

2.1. Ielu ikdienas uzturēšanas klases un to noteikšanas kārtība 

 

12. Ielai vai tās posmam ar saistīto un nesaistīto segumu uzturēšanas klasi nosaka pašvaldības dome 

atkarībā no satiksmes intensitātes vienā braukšanas joslā: 

12.1. “A” klases ielām satiksmes intensitāte lielāka par 1000 vienībām diennaktī;  
12.2. “B” klases ielām satiksmes intensitāte lielāka par 500 vienībām diennaktī; 
12.3. “C” klases ielām satiksmes intensitāte lielāka par 100 vienībām diennaktī; 
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12.4. “D” klases ielām satiksmes intensitāte līdz 100 vienībām diennaktī. 
13. Ielu sadalījums pa klasēm tiek apstiprināts pašvaldības domē. 

14. Pašvaldības dome var noteikt ielai vai tās posmam “E” uzturēšanas klasi, pamatojoties uz ielu 

pārvaldītāja izvērtējumu, kurā norādīts: 

14.1. ielas vai tās posma segas stāvokļa novērtējums; 

14.2. pamatojums, kāpēc nav iespējams nodrošināt vismaz “D” uzturēšanas klasei 

atbilstošu prasību izpildi. 

15. Ielai vai tās posmam nosaka “E” uzturēšanas klasi, ja segas konstrukcija nolietošanās dēļ nevar 

nodrošināt vismaz “D” klasei atbilstošu prasību izpildi. 

16. Lai informētu ielu lietotājus, par ielu vai tās posmu, kuram segas konstrukcijas nolietošanās dēļ 
noteikta “E” ikdienas uzturēšanas klase, to aprīko ar Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija 
noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" paredzētajām ceļa zīmēm. 

17. Ielu pārvaldītājs ielai vai tās posmam var noteikt zemāku ielu uzturēšanas klasi, ja: 

17.1. attiecīgajā ceļa posmā tiek veikti ielu būvdarbi; 

17.2. attiecīgā iela vai tā posms tiek izmantots transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanai 

citas ielas būvdarbu laikā. 
18. Ielai vai tās posmam ielu uzturēšanas darbu veikšana vasaras sezonā jānodrošina atbilstoši klasei 

noteikumu 3. un 4. pielikumā noteiktajos termiņos. 

19. Ielai vai to posmam uzturēšanas darbu veikšana ziemas sezonā jānodrošina atbilstoši klasei 

noteikumu 5. pielikumā noteiktajos kritērijos. 

20. Ielu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas ikdienas uzturēšanas klases, ielu pārvaldītājs 
pārskata pirms katras ziemas sezonas un izmaiņu gadījumā iesniedz precizētas ielu klašu 
izmaiņas apstiprināšanai pašvaldības domē (noteikumu 1. pielikums). 

21. Informāciju par noteiktajām ielu uzturēšanas klasēm publicē pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.ventspils.lv. 

 

2.2. Prasības ielu segumu uzturēšanai 
 

22. Ielu pārvaldītājam jānodrošina regulāra ielu apsekošana vismaz 1 reizi nedēļā “A” un B” klases 

ielām un 1 reizi 4 nedēļu periodā “C” un “D” klases ielām, bet konstatējot satiksmei bīstamo 

vietu, to norobežošana jāveic četru stundu laikā. Ielu pārvaldītājs ielu uzturēšanas apsekošanas 
pārskatu sagatavo atbilstoši noteikumu 7. pielikuma veidlapai un uzglabā to vismaz 5 gadus.   

23. Ielas posmu ar satiksmei bīstamām bedrēm apzīmē ar ceļu satiksmes noteikumos noteikto 

112.ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm. 

24. Satiksmes drošībai bīstami šķēršļi, tai skaitā kas radušies ceļu satiksmes negadījumu rezultātā 

(izbirušas kravas, atsevišķi priekšmeti uz brauktuves, kas piesārņo vai rada satiksmes drošībai 
bīstamas situācijas) jānovāc: 

24.1. 3 stundu laikā uz ielām ar noteiktu “A” un “B” ikdienas uzturēšanas klasi; 
24.2. 6 stundu laikā uz ielām ar noteiktu “C” un “D” ikdienas uzturēšanas klasi. 

25. Ja noteikumu 22. un 24. punktā minētajos gadījumos satiksmei bīstamās vietas vai šķēršļi saistīti 
ar citas personas īpašumā vai valdījumā esošu mantu, ielu pārvaldītājs savas kompetences 

ietvaros informē atbildīgo personu par izveidojušos situāciju un iespēju robežās kontrolē, lai 

satiksmei bīstamās vietas vai šķēršļi tiktu novērsti. 
26. Ielu pārvaldītājs uz ielām ar saistītu segumu, tai skaitā asfaltbetona, bruģa un dzelzsbetona 

plātņu segumu nodrošina: 

26.1. regulāru ielu tīrību nepieļaujot smilts, dubļu, lapu, koku mizu vai sīku atkritumu 

uzkrāšanos ilgāk par 24 stundām “A” un “B” klases ielās, un 48 stundām pārējās 
klases ielās. Ielu slaucīšana jāveic ar specializētām putekļu iesūkšanas automašīnām, 
veicot putekļu mitrināšanu iesūkšanas procesā. Ielu tīrīšana veicama visa gada 
garumā, tai skaitā ziemas periodā, kad to atļauj klimatiskie apstākļi un gaisa 

temperatūra ir virs +1 grāda, nodrošinot gatavībā 1 specializēto putekļu iesūkšanas un 
slaucīšanas automašīnu. “C” klases ielu slaucīšana ar specializēto tehniku jāveic ne 
retāk, kā vienu reiz mēnesī. “D” klases ielu slaucīšanu veic pēc pieprasījuma. 

26.2. līdzenumu, tai skaitā: 
26.2.1. aizpilda bedres; 

26.2.2. aizpilda plaisas; 

26.2.3. novērš šķērsviļņus; 
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26.2.4. novērš garenviļņus (risas); 

26.3. nomales līdzenumu, tai skaitā: 
26.3.1. šķērsslīpumu; 

26.3.2. aizpilda bedres; 

26.3.3. novērš šķērsviļņus; 

26.3.4. novērš garenviļņus; 

26.4. slidenuma samazināšanu. 

27. Ielu pārvaldītājs uz ielām ar nesaistītu segumu un nomalēm ar nesaistītu segumu nodrošina: 

27.1. tīrību; 

27.2. līdzenumu, tai skaitā: 
27.2.1. aizpilda bedres un iesēdumus; 

27.2.2. novērš šķērsviļņus; 

27.2.3. novērš garenviļņus (risas); 

27.2.4. apauguma noņemšanu. 
27.3. atputekļošana (“D” uzturēšanas klases ielu brauktuvēm). 

28. Ielu pārvaldītājam noteikumu 26. un 27. punktā noteikto prasību izpilde jānodrošina noteikumu 

3.pielikumā noteiktajā laikā. 

29. Ielu brauktuves segumam un nomalei jābūt tīrai un brīvai no citiem materiāliem. 

30. Saistītos segumos un nomalēs ar saistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 25mm. 

31. Bedres un izdrupumi saistītos segumos, kā arī bruģa un dzelzsbetona segumos jāaizpilda visa 

gada garumā, ja to atļauj klimatiskie apstākļi, bet asfaltbetona seguma bojājumi, kas ir dziļāki 

par 25mm, pēc ziemas sezonas ir jāaizpilda: 

31.1. uz ielām ar noteiktu “A” uzturēšanas klasi līdz 1. jūnijam ieskaitot; 

31.2. uz ielām ar noteiktu “B” uzturēšanas klasi līdz 15. jūnijam ieskaitot; 

31.3. uz ielām ar noteiktu “C” un “D” uzturēšanas klasi līdz 1. jūlijam ieskaitot. 

32. Pēc noteikumu 31.punktā minēto darbu veikšanas, no jauna izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 
15. oktobrim ieskaitot. 

33. Plaisas asfaltbetona segumā, kuru atvērums ir lielāks par 10 mm, pēc ziemas sezonas ir 

jāaizpilda: 

33.1. uz ielām ar noteiktu “A” uzturēšanas klasi līdz 15. jūnijam ieskaitot; 

33.2. uz ielām ar noteiktu “B” uzturēšanas klasi līdz 1. jūlijam ieskaitot; 

33.3. uz ielām ar noteiktu “C” un “D” uzturēšanas klasi līdz 1. augustam ieskaitot. 

34. Pēc noteikumu 33. punktā minēto darbu veikšanas, no jauna izveidojušās plaisas jāaizpilda līdz 

31. oktobrim ieskaitot. 

35. Ielas nomales ar nesaistītu segumu un saistītās brauktuves seguma savienojuma augstumu 

atšķirība nedrīkst būt lielāka par: 
35.1. 30mm - “A” uzturēšanas klases ielām; 

35.2. 50mm - “B”, “C” un “D” uzturēšanas klases ielām. 

36. Brauktuvēs ar nesaistītu segumu un nomalēs ar nesaistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas 
par 100 mm. 

37. “D” klases ielām nesaistītu segumu profilēšanu un planēšanu, kā arī atputekļošanu pēc ziemas 

sezonas veic līdz 10. maijam ieskaitot. 

38. “D” klases ielām atkārtotu nesaistītu segumu profilēšanu un planēšanu, kā arī atputekļošanu veic 
laika posmā no 20. jūlija līdz 10. augustam ieskaitot. 

 

2.3. Prasības satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai 

 

39. Ielu pārvaldītājs nodrošina satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu: 
39.1. izvietošanu; 

39.2. remontu, atjaunošanu vai nomaiņu; 

39.3. stabu remontu vai nomaiņu; 

39.4. tīrību; 

39.5. regulāru ielu apsekojumu vismaz 1 reizi nedēļā “A” klases ielās un reizi 2 nedēļās 
pārējo klašu ielās, veicot par to ierakstu ielu uzturēšanas žurnālā. 

40. Bojātos ceļa zīmju stabus un ceļa zīmes salabo, kā arī nepieciešamības gadījumā jaunu 
ceļazīmju uzstādīšanu veic: 

40.1. “A” klases ielām – 1 diennaktī; 
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40.2. “B” klases ielām – 3 dienu laikā; 

40.3. “C” klases ielām – 3 dienu laikā; 
40.4. “D” klases ielām – 5 dienu laikā. 

41. Netīrās ceļa zīmes “A” klases ielās nomazgā līdz 1.maijam ieskaitot, bet koku zaru izgriešanu 
pie ceļazīmēm un luksoforiem veic līdz 15. jūnijam ieskaitot. 

42. Bojātos vai trūkstošos horizontālos apzīmējumus, kas noteikti ceļu satiksmes noteikumos, pēc 

ziemas sezonas atjauno: 

42.1. “A” uzturēšanas klases ielās līdz 20. maijam ieskaitot; 

42.2. “B” uzturēšanas klases ielās līdz 1. jūnijam ieskaitot, tai skaitā atjauno visu klašu ielu 

gājēju pārejas;  

42.3. “C” uzturēšanas klases ielās līdz 10. jūnijam ieskaitot; 

42.4. stāvvietas līdz 15. jūnijam ieskaitot.  

43. Vasaras sezonā pēc noteikumu 42. punktā minēto darbu veikšanas trūkstošos vai bojātos 
horizontālos apzīmējumus, kas noteikti ceļu satiksmes noteikumos, atjauno: 

43.1. “A” uzturēšanas klases ielās – divu nedēļu laikā; 
43.2. “B” un “C” uzturēšanas klases ielās – viena mēneša laikā. 

44. Ziemas periodā ceļa zīmju attīrīšanu no sniega veic 4h laikā pēc snigšanas beigām. 
 

2.4. Prasības ielu konstrukcijas un ielu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanai 
 

45. Ielu pārvaldītājs nodrošina ielu konstrukcijas un ielu kompleksā ietilpstošu būvju: 

45.1. pilnvērtīgu darbību; 

45.2. regulāru tīrību; 

45.3. bojājumu novēršanu;  

45.4. ūdens novadīšanas sistēmu darbību un tīrību. 

46. Ielu pārvaldītājs ielu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanu nodrošina noteikumu 3. un 4. 

pielikumā noteiktajā laikā. 

47. Ielu pārvaldītājs ielu kompleksā ietilpstošu būvju segumu uzturēšanu nodrošina šo noteikumu 5. 

un 6.pielikumā noteiktajā laikā un ievērojot tajos noteiktās prasības. 

48. Ūdens novades sistēmu elementu tīrīšanu vasaras sezonā veic: 

48.1. “A” uzturēšanas klases ielās - līdz 1.jūnijam ieskaitot; 

48.2. “B” uzturēšanas klases ielās - līdz 15.jūlijam ieskaitot. 

49. “A”, “B” un “C” klases ielās, zem ielas seguma konstrukcijas, ūdens novadīšanas sistēmās nav 

pieļaujama ūdens krāšanās, kas pārsniedz 20cm. 

50. Ielu kompleksā ietilpstošo būvju tīrīšanu veic pēc nepieciešamības. 

51. Ielas un satiksmes organizācijas līdzekļu pārredzamību, izcērtot krūmus vai koku zarus, 

nodrošina: 

51.1. “A” klases ielās - 4 diennakšu laikā; 
51.2. “B” klases ielās - 1 nedēļas laikā; 
51.3. “C” klases ielās – 2 nedēļu  laikā; 

51.4. “D” klases ielās - 1 mēnešu laikā. 

 

2.5. Papildu prasības ielu uzturēšanai ziemas sezonā 

 

52. Ziemas sezonā ielu pārvaldītājs nodrošina: 
52.1. ielu un to kompleksā ietilpstošu būvju brauktuvju attīrīšanu no sniega un ledus; 

52.2. ielu un to kompleksā ietilpstošu būvju brauktuvju apstrādi ar pretslīdes materiālu – 

mitrinātu tehniskās sāls maisījumu. Brauktuvju attīrīšanu veikt ar specializētām 

automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu un sāls kaisīšanas iekārtām; 

52.3. ūdens novadīšanu no ielas seguma un nomalēm; 
52.4. satiksmes organizācijas līdzekļu redzamību. 

53. Atkarībā no laika apstākļiem ielu pārvaldītājs var noteikt pagaidu dežūras no 16. oktobra līdz 1. 

decembrim un no 1. marta līdz 15. aprīlim. Pārējā laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam  

spēkā ir pastāvīgās ziemas dežūras. 

54. Ziemas sezonā uzturēšanas prasību izpildi ielu pārvaldītājs nodrošina noteikumu 3. pielikumā 
noteiktajā laikā. 

55. Uz ielas brauktuves pastāvīgos laikapstākļos pieļaujams sniegs ar biezumu ne vairāk kā: 

https://likumi.lv/ta/id/320192#p42
https://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi
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55.1. 10 mm – “A” klases ielām; 
55.2. 40 mm – “B” klases ielām; 

55.3. 100 mm – “C” klases ielām; 
55.4. 150 mm – “D” klases ielām. 

56. Uz ielas nomales pastāvīgos laikapstākļos pieļaujams ledus vai sniegs ar biezumu ne vairāk kā: 

56.1. 50 mm – “A” klases ielās; 
56.2. 150 mm – “B” klases ielās; 

56.3. 200 mm – “C” klases ielās; 
56.4. “D” klases ielām prasības netiek normētas. 

57. Uz ielas brauktuves pastāvīgos laikapstākļos pieļaujami ledus garenviļņi (risas) ar biezumu ne 

vairāk kā: 

57.1. 10 mm – “A” klases ielās; 

57.2. 20 mm – “B” klases ielās; 

57.3. 40 mm – “C” klases ielās. 

57.4. “D” klases ielām prasības netiek normētas. 

58. Uz ielas nomales var izveidot sniega valni. “A” un “B” klases ielām sniega vaļņa biezums 

nedrīkst pārsniegt 1000 mm, izņemot pie gājēju pārejām un sabiedriskā transporta pieturvietām, 
šajās vietās 4 stundas pēc snigšanas beigām ir jānodrošina sniega vaļņu novākšana. 

59. “A” un “B” klases ielas kompleksā ietilpstošos gājēju ceļus (ietves), pieturvietas, stāvlaukumus 

attīra no sniega, ja sniega segas biezums: 

59.1. pastāvīgos laikapstākļos ir lielāks par 40 mm; 

59.2. mainīgos laikapstākļos ir lielāks par 100 mm; 

59.3. “C”, “D” klases ielām prasības netiek normētas. 
60. Uz ielas brauktuves mainīgos laikapstākļos pieļaujams vidējais sniega biezums ne vairāk kā: 

60.1. 60 mm – “A” klases ielās; 

60.2. 80 mm – “B” klases ielās; 

60.3. 100 mm – “C” klases ielās; 

60.4. “D” klases ielām prasības netiek normētas. 
61. Uz ielas brauktuves mainīgos laikapstākļos atsevišķās vietās pieļaujami sniega sanesumi ar 

biezumu ne vairāk kā: 

61.1. 120 mm – “A” klases ielās; 

61.2. 160 mm – “B” klases ielās; 

61.3. 200 mm – “C” klases ielās; 

61.4. “D” klases ielām prasības netiek normētas. 

62. Uz ielas brauktuves mainīgos laikapstākļos atsevišķās vietās pieļaujams slapja sniega vai sniega 

un sāls vai smilts sajaukums ar biezumu ne vairāk kā: 

62.1. 30 mm – “A” klases ielās; 

62.2. 50 mm – “B” klases ielās; 

62.3. 60 mm – “C” klases ielās; 

62.4. “D” klases ielām prasības netiek normētas. 

63. Uz ielas brauktuves mainīgos laikapstākļos pieļaujami ledus garenviļņi (risas) ar biezumu ne 

vairāk kā: 

63.1. 10 mm – “A” klases ielās; 
63.2. 20 mm – “B” klases ielās; 

63.3. 40 mm – “C” klases ielās; 
63.4. “D” klases ielām prasības netiek normētas. 

64. Ziemas sezonā ielu pārvaldītājs, izvērtējot satiksmes drošības apstākļus, var pieņemt lēmumu, 
ka pastāvīgos laikapstākļos brauktuvi no sniega un ledus var neatbrīvot. Lēmumu publicē  

pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv.  

 

2.6. Papildus prasības tiltu segumu uzturēšanai 
 

65. Tiltu un kustības pārvadu apsekošana veicama vismaz 1 reizi 3 mēnešu periodā, tai skaitā šuvju, 
tiltu konusu izskalojumu un betona konstrukciju vizuālais novērtējums. Pārskatu sagatavo 

atbilstoši noteikumu 8. pielikuma veidlapai. 

66. Tiltu un kustības pārvadu ikgadējā inspekcija veicama atbilstoši LVS 190-11:2009 “Tilta 

inspekcija un pārbaude ar slodzi”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām “Tiltu 
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specifikācijas 2020” un “Tiltu inspekcijas rokasgrāmata” (Rīga 2007) noteiktajām prasībām, 

pieaicinot atbilstošu sertificētu ekspertu tiltu un kustības pārvadu pārbaudei. Ikgadējā tiltu 
inspekcija veicama katru gadu līdz 30. septembrim ieskaitot. Inspekcijas slēdzienā norādītie 

darbi ar atzīmi “nekavējoši veicamie darbi“ ir iekļaujami nākošā gada budžetā un izpildāmi līdz 

katra gada 30. jūnijam ieskaitot. Neatliekamo darbu finansējuma iedalījums tilta pārvaldītājiem 

ir prioritāte. Inspekcijas norādītie vidēja termiņa darbi ir veicami un plānojami 3 gadu periodā, 
bet ilgtermiņa darbi 4-5 gadu periodā. 

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 19.maija noteikumiem Nr.2) 

67. Tiltu un kustības pārvadu galvenā tiltu inspekcija veicama vienu reizi piecos gados atbilstoši 
LVS 190-11:2009 “Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 

izstrādātajām “Tiltu specifikācijas 2020” un “Tiltu inspekcijas rokasgrāmata” (Rīga 2007) 

noteiktajām prasībām, piesaistot sertificētu ekspertu tiltu un kustības pārvadu pārbaudei. 
Galvenā tiltu inspekcija veicama līdz 30. septembrim ieskaitot. Inspekcijas slēdzienā norādītie 

darbi ar atzīmi “nekavējoši veicamie darbi“ ir iekļaujami nākošā gada budžetā un izpildāmi līdz 

30. jūnijam ieskaitot. Neatliekamo darbu finansējuma iedalījums tilta pārvaldītājiem ir prioritāte. 

Inspekcijas norādītie vidēja termiņa darbi ir veicami un plānojami 3 gadu periodā, bet ilgtermiņa 
darbi 4-5 gadu periodā. 

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 19.maija noteikumiem Nr.2) 

67. 1 Organizējot iepirkumu par ikgadējo un galveno tiltu inspekciju veikšanu, iepirkuma nolikumā 
tiek noteikts, ka inspekcija veicama atbilstoši LVS 190-11:2009 “Tilta inspekcija un pārbaude ar 
slodzi”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām “Tiltu specifikācijas 2020” un “Tiltu 
inspekcijas rokasgrāmata” (Rīga 2007) noteiktajām prasībām. 

(Grozīts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 19.maija noteikumiem Nr.2) 

 

68. Par tiltu inspekcijā iegūtajiem rezultātiem tiek informēta pašvaldības dome. 

 

3. Veloceliņu ikdienas uzturēšanas prasības 

3.1. Veloceliņu ikdienas uzturēšanas klases 

 

69. Veloceliņu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas ikdienas uzturēšanas klases, pārvaldītājs 
pārskata pirms katras ziemas sezonas un izmaiņu gadījumā iesniedz apstiprināšanai pašvaldības 

domē (noteikumu 2. pielikums). 

70. Informāciju par noteiktajām veloceliņu uzturēšanas klasēm publicē pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.ventspils.lv. 

 

3.2. Vispārīgās veloceliņu uzturēšanas prasības 

 

71. Veloceliņu pārvaldītājam jānodrošina regulāra veloceliņu apsekošana vismaz 1 reizi nedēļā “A” 

un “B” klases veloceliņiem un 1 reizi 4 nedēļu periodā “C” klases veloceliņiem.   

72. Veloceliņa posmu ar bīstamām bedrēm apzīmē ar ceļu satiksmes noteikumos noteikto 112.ceļa 
zīmi "Nelīdzens ceļš" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm. 

73. Satiksmes drošībai bīstami šķēršļi, jānovāc: 
73.1. 4 stundu laikā uz veloceliņiem ar noteiktu “A” un “B” ikdienas uzturēšanas klasi; 

73.2. 6 stundu laikā uz veloceliņiem ar noteiktu “C” ikdienas uzturēšanas klasi. 
 

3.3. Prasības veloceliņu segumu uzturēšanai 
 

74. Veloceliņu pārvaldītājs uz veloceliņiem ar saistītu segumu, tai skaitā asfaltbetona, bruģa, koka 

laipu un dzelzsbetona plātņu segumu nodrošina: 
74.1. veloceliņu tīrīšanu ar specializēti tehniku, vasaras sezonā, kad to atļauj klimatiskie 

apstākļi un gaisa temperatūra ir virs +1 grāda, veic vienu reizei nedēļā. Veloceliņu 

tīrīšana jāveic arī nākamajā dienā pēc liela vēja (vēja ātrums pārsniedz 20 metrus 

sekundē); 
74.2. līdzenumu, tai skaitā: 

74.2.1. aizpilda bedres; 

74.2.2. aizpilda plaisas; 

74.2.3. novērš šķērsviļņus; 
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74.3. slidenuma samazināšanu. 

75. Veloceliņu pārvaldītājs uz veloceliņiem ar nesaistītu segumu nodrošina: 

75.1. tīrību; 

75.2. līdzenumu, tai skaitā: 
75.2.1. aizpilda bedres un iesēdumus; 

75.2.2. novērš šķērsviļņus. 

76. Saistītos segumos un nomalēs ar saistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 25mm. 

77. Bedres un izdrupumi saistītos segumos jāaizpilda visa gada garumā, ja to atļauj klimatiskie 

apstākļi, bet asfaltbetona seguma bojājumi, kas ir dziļāki par 25mm, pēc ziemas sezonas ir 

jāaizpilda uz veloceliņiem: 

77.1. ar noteiktu “A” un “B”  uzturēšanas klasi līdz 1. jūnijam ieskaitot; 

77.2. ar noteiktu “C” uzturēšanas klasi līdz 15. jūnijam ieskaitot. 

78. Veloceliņa brauktuvēs ar nesaistītu segumu bedres nedrīkst būt dziļākas par 100 mm. 

 

3.4. Prasības veloceliņu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai 
 

79. Veloceliņu pārvaldītājs nodrošina satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu: 
79.1. izvietošanu; 

79.2. remontu, atjaunošanu vai nomaiņu; 

79.3. tīrību; 

79.4. regulāru veloceliņu apsekojumu. 

80. Bojātos ceļa zīmju stabus un ceļa zīmes salabo, kā arī nepieciešamības gadījumā veic jaunu 

ceļazīmju uzstādīšanu. 

81. Bojātos vai trūkstošos horizontālos apzīmējumus, pēc ziemas sezonas atjauno līdz 15. jūnijam 

ieskaitot. 

82. Ziemas periodā ceļa zīmju attīrīšanu no sniega veic 4h laikā pēc snigšanas beigām. 
 

3.5. Prasības veloceliņu uzturēšanai ziemas sezonā 

 

83. Veloceliņu uzturēšana ziemas laikā tiek organizēta atbilstoši noteiktajai veloceliņu klasei 

(noteikumu 2. un 6. pielikums):  

83.1. “A” klases veloceliņi ziemas apstākļos jānotīra 6 stundu laikā pēc nokrišņu beigām; 

83.2. “B” klases veloceliņi ziemas apstākļos jānotīra 24 stundu laikā pēc nokrišņu 
 beigām. 

84. “C” klases veloceliņu attīrīšana no sniega ziemas apstākļos tiek veikta tikai pēc pasūtītāja 
pieprasījuma, kad sniega segas biezums uz brauktuves ir sasniedzis vismaz 10 cm. 

85. Veloceliņu uzturēšana ziemas laikā tiek organizēta ar tehniku, kuras pilna masa nepārsniedz 3,5 

tonnas. 

 

4. Ielu un veloceliņu ikdienas uzturēšanas prasību un darbu izpildes kontrole 

 

86. Vasaras un ziemas sezonā ielu un veloceliņu ikdienas uzturēšanas prasību un darbu izpildes 

kontroli nodrošina ielu un veloceliņu valdītājs ar tā speciāli izveidotu dienestu un pēc 
nepieciešamības (atkarībā no laikapstākļiem, plānotajiem darbiem, saņemtajiem iedzīvotāju 
ierosinājumiem vai sūdzībām), apsekojot konkrētas ielas vai ielu posmus un plānojot darbus 

atbilstoši noslēgtajiem uzturēšanas darbu līgumiem. 

 

5. Noslēguma jautājums 

 

87. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

87.1. Ventspils pilsētas domes 2006.gada 11.decembra lēmumu Nr.445 “Par Ventspils 

pilsētas ielu ziemas uzturēšanas klases noteikumiem”; 

87.2. Ventspils pilsētas domes 2012.gada 3.februāra lēmumu Nr.26 “Par Ventspils pilsētas 

veloceliņu sadalījumu pa klasēm”. 

 



A.klases ielas

Garums (km) Laukums (m2) 

1 2 3 4

1. Br v bas iela (Lielais prospekts - Kuld gas iela) 0,627 6650
2. Br v bas iela (Lielais prospekts - Durbes iela) 0,887 6882
3. Celtnieku iela (Talsu iela - Siguldas iela) 1,258 10481
4. Durbes iela (Kuldīgas - Rūpniecības) 1,410 11332
5. Dzintaru iela (Kustes dambis - viadukts) 1,248 14223
6. Dzintaru iela (Kurzemes - Ventbunkers) 1,911 23901
7. Emb tes iela 1,361 10386
8. Gan bu iela (Plat  iela - Lielais prospekts) 0,385 2695
9. Gan bu iela (Lielais prospekts - CSDD) 1,972 13804
10. Inženieru iela 1,691 14439

11. J ņa iela (Aud ju iela - Pils iela) 0,153 1239

12. J ņa iela (Pils iela - Ostas iela) 0,112 785

13. J ras iela 1,384 11396

14. J.Poruka iela 0,509 3867

15. Kuld gas iela (Br v bas iela - Inženieru) 1,877 20311

16. Kurzemes iela 4,046 34677

17. Kustes dambis 2,136 19661

18. Kroņa iela (Lielais prospekts - Vasarn cu) 0,104 907

19. Kroņa iela (Vasarn cu iela- Loču iela) 0,479 3375

20. L čpl ša iela 0,560 4480

21. Lielais prospekts 2,502 31185

22. Loču iela (Kr.Valdem ra - Medņu iela) 0,400 2836

23. Maz  Kurzemes iela 0,353 2599

24. Ostas iela 1,088 10470

25. Pils iela (Ostas iela - Avotu iela) 0,181 1173

26. Pr mju iela (Ostas iela - Kuld gas iela) 0,349 2513

27. Raiņa iela 0,335 3517

28. Riņ a iela (Saules iela - Zvaigžņu iela) 0,831 6879

29. R pniec bas iela (Lielais prospekts - Durbes iela) 0,430 6192

30. Robežu iela 4,004 28854

31. Saules iela (J ņa iela - Krustkalna iela) 2,240 15638

32. Sarkanmuižas dambis 1,083 17592

33. Siguldas iela 0,897 6618

34. Talsu iela (Dzintaru iela - Celtnieku iela) 1,044 8296

35. Talsu iela (Celtnieku iela - Bangu iela) 3,466 24405
36. Talsu iela (Bangu iela - pils tas robeža) 1,258 8806
37. T rgales iela 1,540 12282
38. Uzvaras iela 0,205 3158
39. Vasarn cu iela (Avotu ielas - Inženieru iela) 0,894 6606
40. Zvaigžņu iela 3,487 34757

Tilti un kustības pārvadi
1. Ventas tilts 0,273 3000
2. Sarkanmuižas dambja tilts p r Vidumup ti 0,017 261
3. Kuld gas ielas tilts 0,014 90
4. Liel  prospekta tilts p r Vidumup ti 0,016 192
5. Nobrauktuve uz Kurzemes ielu 0,070 420
6. Uzvaras ielas satiksmes p rvads 0,252 3825
7. Robežu ielas tilts p r Packuli 0,017 118
8. Aplis uz Ventas tilta pils tas pus 3762
9. Aplis uz Ventas tilta p rventass pus 0,129 2919

Kopā : 51,485 464454

Nr. 

p.k.
Ielas nosaukums

Ielas raksturojošie parametri
Ielas, tilti

1.pielikums 

Ventspils valstspils tas pašvald bas domes 2022.gada 17.febru ra noteikumiem Nr.1 
"Ventspils valstspils tas ielu, veloceliņu un tiltu uztur šanas k rt ba"



B klases ielas

Garums (km) Laukums (m2) 

1 2 3 4

1. Aizsaules iela 1,003 4556

2. A.Puškina iela 0,275 1925

3. Akmeņu iela 0,075 435

4. Aleksandra iela 0,368 2575

5. Andreja iela 0,217 1359

6. Annas iela 0,104 589

7. Aud ju iela 0,148 1036

8. Augusta iela 0,595 2380

9. Apļa iela 0,301 2303

10. Baldones iela (D u iela - Kuld gas iela) 0,398 2786

11. Bangu iela (Talsu iela - Staldzenes iela) 2,429 12145

12. B rzu iela 1,027 9821

13. Broc nu iela 0,461 2839

14. D rzu iela 0,180 810

15. D u iela (Durbes - Baldones) 0,568 2779

16. Dīķu iela (Baldones - Kalēju) 0,404 1909

17. Fabrikas iela 0,620 4650

18. Fabrikas iela piebrauktuve uz Apvedtiltu 0,291 2182

19. ertr des iela 0,679 4150

20. J kaba iela (Gan bu iela - Kuld gas iela) 0,961 6146

21. Kaiju iela 0,877 6778

22. Kal ju iela (Kuld gas iela - D u iela) 0,441 2456

23. Kaļ u iela 0,500 2906

24. Karl nes iela 0,512 2117

25. K rļa iela 0,179 1089
26. Katoļu iela (Lielais prospekts - Inženieru iela) 0,635 5025

27. Katoļu iela (Str dnieku iela - Lielais prospekts) 0,563 3789

28. Katr nas iela 0,386 1682

29. Krasta iela (Virves iela - R pniec bas iela) 0,554 4086

30. Kr.Valdem ra iela 0,570 4985

31. Kroņa iela (Loču iela-Enkuru iela) 0,127 960

32. Krustkalna iela (Gan bu iela - Saules iela) 0,400 2920

33. Ku enieku iela 0,121 520

34. Kuld gas iela (Inženieru iela - T rauda iela) 1,818 13252

35. Latgales iela 0,494 3771

36. Lauku iela 0,194 1568

37. Lidot ju iela 0,654 5168

38. Liel  Dzirnavu iela 0,417 2586

39. Liel  iela 0,367 2328

40. L ņu iela 0,499 2283

41. Loču iela (Medņu iela - Parka iela) 0,202 1262

42. Maiznieku iela 0,177 956

43. Marijas iela 0,266 1432

44. Maskavas iela 0,455 3488

45. Medņu iela (Loču iela - Dienvidu mols) 1,033 6555

46. Medņu iela (Vasarn cu iela - Loču iela) 0,424 3010

47. Medus iela (Krasta - T rauda) 1,568 9978

48. Meža iela (Lielais prospekts - Inženieru iela) 0,664 4516

49. Muitas iela (Lidot ju iela - Emb tes iela) 0,257 1028

50. P.Stradiņa iela 0,595 4363

51. Parka iela (Vasarn cu iela - Akvaparks) 0,615 4251

52. Pasiekstes iela 0,574 3098

Ielas raksturojošie parametri
Ielas, tilti

Nr. 

p.k.
Ielas nosaukums



53. P vila iela (Kuld gas iela - Saules iela) 0,487 5055

54. P tera iela 1,055 6330

55. P rkoņu iela 0,900 6343

56. Pils iela (Pr mju iela -Ostas iela) 1,060 6212

57. Plat  iela 0,285 1808

58.
Plosta iela (Sarkanmuižas dambis - kravu 
termin ls) 0,833 16193

59. Pļavas iela (Putnu iela - Broc nu iela) 0,813 4654

60. Priežu iela 0,764 4654

61. Pulkveža iela (D u iela - bolu iela) 0,806 4992

62. Pu u iela (P vila iela - Riņ a iela) 0,917 5472

63. Rāvas iela 0,399 2588

64. Rindas iela 1,060 7720

65. R pniec bas iela (Durbes - Krasta) 1,119 8928

66. R pniec bas ielas piebrauktuve uz Apvedtiltu 0,450 3400

67. Sanatorijas iela (Dzintaru iela - P.Stradiņa iela) 0,266 1592

68. S rnates iela (Medus iela - T rauda iela) 0,389 2809

69. Saules iela (Krustkalna iela - pils tas robeža) 0,905 5430

70. Sinagogas iela (Pils iela - R gas iela) 0,180 1260

71. Skolas iela 0,247 1706

72. Sofijas iela 0,085 297

73. Sporta iela 0,638 4137

74.

Staldzenes iela (Bangu iela -  A/pietura) 

(autobusu maršruts) 1,110 4551

75. Str lnieku 0,260 1300

76. T rauda iela (Kuld gas iela - Medus iela) 0,803 4508

77. Tirgus iela 0,265 1372

78. Ug les iela 0,472 3352

79. Usmas iela (Rindas iela - Abavas iela) 0,430 4093

80. Užavas iela 0,253 1354

81. Vasarn cu iela (Inženieru iela - Aizsaules iela) 1,008 7056

82. Virves iela (Krasta iela - Pulkveža iela) 0,284 1867

83. Virves iela (Pulkveža iela - S rnates iela) 0,369 1875

84. Virves iela (Sārnates - Medus) 0,822 6255

85. V tolu iela (Putnu iela - Riņ a iela) 0,889 5036

Tilti un kustības pārvadi
1.  Maskavas ielas satiksmes p rvads 0,250 1750

2. Apvedtilts 0,174 1305

Kopā : 48,286 324279



B klases stāvlaukumi

1. Inženieru  iela 101 (Augstskola un iebrauktuve) 2220

2. St vlaukums pie Pasažieru termin la D rzu iel  Nr.6 820

3. Inženieru iela 60b (pie slimn cas) 3036

4.
Plosta iela 20/14 (piebrauktuve un st vlaukums uz kravu 
termin li) 24845

5. Polikl nika (Raiņa iela 6/8) 2282

Kopā: 33203

Nr.p.k. Nosaukums
Brauktuves  

plat ba (m2
)



C klases ielas

Garums (km) Laukums (m2) 

1 2 3 4

1. A.Pumpura iela 0,210 1195

2. Abavas iela 0,473 2396

3. Aizupes iela (Robežu iela - Gulbju iela) 0,325 1300

4. Alsungas iela 0,109 436

5. Amulas iela 0,288 1243

6. Ar ju iela (Iecavas - Ar ju 28) 0,175 802

7. Atp tas iela 0,233 1441

8. Ausekļa iela 0,730 3070

9. Avotu iela 0,368 1527

10. Balasta iela 0,185 1202

11. Baložu iela 0,377 1411
12. Baldones iela (Kuld gas ielas - Zvaigžņu iela) 0,450 2701
13. Bangu iela (Staldzenes iela - Selgas 35) 0,895 4475

14. Bazn cas iela 0,155 1095

15. Biedr bas iela 0,047 194

16. Bišu iela 0,272 1093

17. Burtnieku iela 0,210 840

18. C ruļu iela (Baldones iela - L gatnes iela) 0,361 2000

19. Līgatnes iela (Vārves - Tukuma) 0,068 325

20. D u iela (Kal ju iela - T rauda iela) 0,990 6039

21. Dobeles iela 0,368 2172

22. Dzelzceļnieku iela 1,160 7760

23. Dzeņu iela (Inženieru iela - Atp tas iela) 0,108 648

24. Dzirnavu iela (P vila - B rzu) 0,185 1110

25. doles iela 0,143 787

26. Elektri u iela 0,424 2861

27. Enkuru iela 0,185 1190

28. rgļu iela 0,490 2085

29. Ezera iela (Kalves iela - Uzvaras iela) 0,253 852

30. Gaismas iela 0,307 1842

31. Graudu iela (Robežu iela - Vidusceļš) 0,228 1180

32. Iecavas iela 0,514 2714

33. J kaba iela (Kuld gas iela - V rves iela) 0,395 1648

34. G. F. Stendera iela 0,120 506

35. J.Neikena iela 0,355 1506

36. J rkalnes iela 0,226 1259

37. J rmalas iela 0,259 1610

38. Kaiju iela 9 (piebrauktuve) 0,420 3150

39. Kal ju iela (Medus iela - Virves iela) 0,326 1571

40. Kapteiņu iela 0,438 2044

41. Katoļu iela (Inženieru - Riņ a) 0,297 2079

42. Krasts iela (Medus - Virves) 0,385 2777

43. Krimuldas iela 0,113 565

44. Kuld gas iela (J ras-Lielais prospekts) 0,192 1154

45. K rm jas iela 0,206 1271

46. Lakst galu iela 0,233 1398

47. Lazdu iela 0,321 1509

48. L ču iela 0,276 1414

49. Liep jas iela 0,369 2582

50. Liepu iela 0,187 1220

51. L gatnes iela (Kuld gas iela - V rves iela) 0,342 1258

52. L vu iela (Vasarn cu iela - Zvejnieku iela) 0,387 2177

Ielas raksturojošie parametri
Ielas, tilti

Nr. 

p.k.
Ielas nosaukums



53. M lu iela 0,551 3394

54. M rtiņa iela 0,683 3395

55. Mauru ceļš 3,770 19981

56. Maz  Zvaigžņu iela 0,618 3090

57. Mazirbes iela 0,198 833

58. Mednieku iela 0,280 1680

59. Meža iela (R gas iela - Lielais prospekts) 0,433 3290

60. I.Mičurina iela 0,460 3220

61. Miera iela 0,546 2646

62. Mi eļa iela 0,423 1692

63. Muitas iela (Emb tes iela - Rindas iela) 0,495 1990

64. Naftas iela (Talsu iela - Ugunsdz s ju  iela) 0,805 4830

65. Ozolu iela 0,794 3885

66. Pasilciema iela 0,146 850

67. Patversmes iela 0,232 1039

68. P vila iela (Saules iela - Pavila Nr.44) 0,081 405

69. Peldu iela 0,362 1598

70. Piltenes iela 0,649 2906

71. P l džu iela 0,275 1942

72. Pionieru iela 0,334 2004

73. Popes iela 0,186 1253

74. Prinču iela 0,211 786

75. Pulkveža iela ( bolu - P l džu) 0,290 2668

76. Putnu iela 0,382 2200

77. R.Blaumaņa iela 0,737 3166

78. Radio iela 0,213 591

79. Reņ u iela 0,140 560

80. Riekstu iela 0,471 2223

81. R gas iela 0,582 3407

82. Rotas iela 0,152 532

83. R jienas iela 0,235 1692

84. Sabiles iela 0,400 2000

85. Saldus iela 0,424 2049

86. S rnates iela (T rauda - Pulkveža) 0,423 3138

87. Sk rņu iela 0,067 302

88. Skroderu iela 0,210 672

89. Skrundas iela 0,965 4581

90. Sp res iela 0,268 1303

91. Stacijas iela 0,466 1631

92. Staru iela  0,395 2370

93. Stendes iela 0,228 1048

94. Str dnieku iela 0,319 1435

95. Š rsu iela 0,086 309

96. T randes iela 0,239 1510

97. Tilta iela 0,422 1690

98. Torņa iela 0,191 1498

99. Tukuma iela 1,395 6409

100. Turaidas iela 0,157 829

101. dens iela 0,130 650

102. Ugunsdz seju iela (Talsu iela - Naftas iela) 0,189 948

103. Valmieras iela  0,657 2417

104. Vārves iela (Durbes - Baldones) 0,543 2529

105. Vārves iela (Baldones - Tērauda) 1,252 6793
106. Ventas iela 0,155 545
107. Viduma iela 0,450 3050
108. Vidusceļš (Kustes upe- Rotas iela) 1,116 5242
109. Viļņu iela 0,437 2095
110. Zl ku iela 0,516 2838
111. Zvanu iela 0,183 915



Kopā : 45,15 237228



C klases stāvlaukumi

1. Inženieru  iela 101 no Dzeņu ielas puses 2150

2. J ņa iela   Nr.19 pie  Br vostas p rvaldes 892

3. J ras iela   Nr.36  (dome) 1684

4. K.Valdemara iela 45 no Kr.Valdem ra ielas puses 1038

5. K.Valdemara iela 45 no Karl nes ielas puses 1050

6. Katr nas iela (pie tirgus) 2870

7. Lauku iela Nr.3 (Pie peldbaseina) 3148

8. Br v bas iela Nr.14 (Pie 1. imn zijas) 1540

9. Lielais prospekts Nr.31 pie Olimpisk  centra 3370

10. Plat  iela  Nr.10 2120

11. Saules iel  pret  sl pošanas kalnam 2634

12. Ostas iel  pie Zvana ielas 320

13. R gas iel  Nr.12 (pie 4.vidusskolas) 860

14. T rgales iel  Nr.61 (pie 5.vidusskolas) 400

15. Kuld gas iela (Pr mju - Lauku) 477

Kopā: 24553

Nr.p.k. Nosaukums
Brauktuves  

plat ba (m2
)



D klases ielas

Garums (km) Laukums (m2) 

1 2 3 4

1. bolu iela 0,309 1466

2. Aizupes iela (Gulbju - Kraujas) 0,263 985

3. Aļņu iela 0,240 1490

4. Augļu iela 0,298 1463

5. Austrumu iela 0,105 330

6. Bebru iela 0,160 986

7. Buku iela 0,095 386

8. Caunu iela 0,182 744

9. Celmu iela 0,241 850

10. Cepļu iela 0,150 800

11. C res iela 0,161 572

12. Cielavu iela 0,122 557

13. Depo iela 0,701 4313

14. Doku iela 0,409 923

15. Dundagas iela 0,309 2550

16. Dravas iela 0,174 609

17. Dzeņu iela (Atp tas iela - Riņ a iela) 0,230 1380

18. Dzintaru iela (Ventbunkers - Dzintaru 92) 0,386 2439

19. Dzirnavu iela (B rzu - Pu u) 0,157 785

20. Gan bu iela (CSDD - pils tas robeža) 1,164 7421

21. Gr vas iela 0,393 1749

22. Gulbju iela (Aizupes iela - Packules iela) 0,762 3249

23.
Ielas posms no Ventspils Kolkas šosejas l dz Staldzenes 
ielai

0,330 1600

24. Imulas iela 0,650 2984

25. s  iela 0,052 179

26. Jubilejas iela 0,377 1865

27. Jundas iela 0,058 261

28. Kalna iela 0,059 185

29. Kalves iela 0,128 430

30. Kameņu iela 0,153 712

31. Kapu ceļš (Aizsaules - Kapliča) 0,630 2520

32. K rklu iela 0,110 716

33. Klus  iela 0,045 158

34. Kļavu iela 0,337 1558

35. Kom tu iela 0,240 1215

36. Kuld gas ielai paral l  brauktuve (gar Nr. 52, 54, 56, 58) 0,083 482

37. Kurmju iela 0,290 1812

38. Kurpnieku iela 0,040 200

39. ie eļu iela 0,147 808

40. Laivinieku iela 0,042 250

41. Lata iela 0,112 704

42. Lokomat ves iela 0,294 1718

43. Maz  iela 0,070 280

44. Maz  J kaba iela 0,105 525

45. Maz  Ozolu iela 0,110 324

46. Maz  Pu u iela 0,062 292

47. M ness iela 0,192 1131

48. M tru iela (M tru 1a - M tru 15) 0,273 1013

49. Nabagu iela 0,092 352

50. Naftas iela 0,750 4420

51. Nikolaja iela 0,179 1855

Ielas raksturojošie parametri
Ielas, tiltiNr. p.k. Ielas nosaukums



52. Noras iela 0,190 1182

53. Packules iela (Gulbju - Kraujas) 0,344 1855

54. Pieneņu iela 0,381 2286

55. P pi u iela (Jaunprojekt jam  iela-Staldzenes iela) 0,324 1709

56. Plosta iela 0,150 1200

57. Purva iela 0,084 346

58. Puzes iela 0,270 1360

59. Riņ a iela (K rm jas iela - Riņ a Nr.30) 0,690 4166

60. Rožu iela 0,055 220

61. Rudens iela 0,129 451

62. Salnu iela 0,270 1590

63. Sanatorijas iela ( P.Stradiņa iela - Sanatorijas 1) 0,304 1829

64. Sila iela 0,170 657

65. Smilšu iela 0,110 408

66. Smilgu iela (Vidusceļš-Smilgu 7) 0,048 195

67. Staldzenes iela (izņemot autobusa maršrutu) 0,842 3140

68. St r u iela 0,297 1900

69. Stirnu iela 0,105 420

70. Strazdu iela 0,098 614

71. Str u iela 0,075 225

72. Šaur  iela 0,048 152

73. T rvetes iela 0,178 831

74. Upes iela 0,646 2990

75. Vanagu iela 0,390 2145

76. Vasarn cu iela (Aizsaules iela - pils tas robeža) 0,747 5289

77. Vaska iela 0,090 376

78. Vendzavu iela 0,250 1610

79. Vidusceļš (Rotas - Gr vas) 0,472 1888

80. Vidusceļš 38 (piebraucamais ceļš) 0,158 600

81. V griežu iela (J kaba - J kaba 62) 0,055 363

82. V tolu iela (Zvaigžņu iela - Riņ u iela) 0,458 2290

83. Za u iela (Kļavu iela - Vidusceļš) 0,193 789

84. Za u iela (Vidusceļš - Za u 19) 0,169 721

85. Zaļ  iela 0,170 680

86. Zelmeņu iela 0,161 655

87. Ziedoņu iela 0,095 380

88. Ziedu iela 0,124 546

89. Ziemeļu iela 0,233 1354

90. Ziru iela 0,402 2108

91. Znotiņu iela 0,133 525

92. Zosu iela 0,027 94
93. Z ru iela 0,212 848
94. Zvaigžņu iela (Noras iela - V tolu iela) 0,180 900
95. Zvejnieku iela 0,117 445

Kopā : 23,665 120928



D klases grantētas ielas

Garums (km) Laukums (m2) 

1 2 3 4 6

1. Aizputes iela 0,600 1800 grants

2. Alkšņu iela 1,230 5225 grants

3. Celtnieku iela (Siguldas iela - Abavas iela) 0,246 1000 grants

4. Čiekuru iela 0,953 3812 grants

5. Dampeļu gatve 0,877 5677 grants

6. Gobu iela 0,060 180 grants

7. Graudu iela (Vidusceļš - ielas beig m) 0,208 876 grants

8.
Ielas posms no Ventspils Kolkas šosejas l dz 
Staldzenes ielai

0,200 900 grants

9. Jaun  iela 0,150 450 grants

10. Jaunprojekt jam  iela (Bangu - Čiekuru) 0,170 680 grants

11. Jaunupes iela 0,904 2712 bez seguma

12. Kapu ceļš (Kapliča - Saules) 0,670 2345 grants

13. K pu promen de 0,450 2250 grants

14. Kolkas iela (Staldzenes-Bangu) 1,016 3048 grants

15. Kolkas iela (Dz riņciema - Selgas) 0,182 546 grants

16. Kraujas iela 0,654 2616 grants

17. Mazirbes ielas apgriešan s laukums 0,037 196 grants

18. M tru iela (Vasarn cu - M tru 1a) 0,075 277 grants

19. M tru iela (M tru 15 - Gr šļu) 0,061 223 bez seguma

20. Naftas iela 0,446 1560 grants

21. Packules iela (Robežu - Gulbju) 0,697 4027 grants

22.
P pi u iela (Ventspils-Kolka-Jaunprojekt jam  
iela)

0,196 923 grants

23. Stabu iela 0,172 688 grants

24. Stacijas iela (T rgales - Celtnieku) 0,528 1848 grants

25. Staldzenes iela (Lošupe - pils tas robeža) 2,240 7840 grants

26. Staldzenes iela (Kolkas iela - Ostas mežs 1) 1,083 4332 grants

27. T rauda iela (Medus - Venta) 0,062 290 grants

28. Usmas iela (Rindas iela - Stacijas iela) 0,122 500 grants

29. Usmas iela (Abavas - M lu) 0,083 374 grants

30. Usmas iela (Emb tes - Stacijas) 0,307 1274 bez seguma

31. V rpas iela 0,655 2620 grants

32. Vidusceļš (Gr vas - Packules upe) 0,198 792 grants

33. V griežu iela (J kaba 62 - V tola) 0,053 327 grants

34. Za u iela (Za u 19 - Za u 28) 0,133 653 grants

Kopā : 15,718 62861

Seguma veids

Ielas raksturojošie parametri
Ielas, tiltiNr. p.k. Ielas nosaukums



D klases iekškvartāli

1. B rzu iela   -Katoļu -Inženieru - Poruka iela 3200

2. Br v bas - Sarkanmuiža dambis - Kravu termin ls 3500

3. Inženieru iela-Saules -Aizsaules ielas iekškvart ls 4800

4. J ras iela- Br v bas iela-Lielais pros.- Aleksandra iela 2900

5. J ras iela -L.Dzirnavu - Lielais prospekts-Saules iela 1600

6. J ras iela-Aleksandra -Lielais prosp.-Kuld gas iela 720

7. Kuld gas iela- Lielais prospekts- Br v bas iela-Olimp.centrs 1360

8. L čpl ča  iela 8 - ceļš gar  Vidumgr vi 2500

9. Lielais prosp.-Vidumup te-Br v bas iela 2440

10. Lielais prospekts 68,70 527

11. Lielais prospekts-Gan bu iela -P tera -Saules iela 1500

12. Lielais prospekts-Katoļu iela-P tera-Poruka iela 800

13. Raiņa iela-Sark. dambis-Br v bas-J ras-Kuld gas iela 2000

14. Sark.dambis-Br v bas -Lielais prosp.-Vidumgr vis 4000

15. Dzintaru iela-Talsu iela-Lidot ju iela 520

16. Lidot ju iela-Ozolu iela-Kaļ u -Saldus iela 2800

17. Sanatorijas iela-Dzintaru iela-Talsu iela 1740

18. Talsu iela-Celtnieku iela-Ug les iela 3480

19. T rgales iela 64 400

20. T rgales iela-Rindas iela-Celtnieku -Abavas iela 10680

21. Ug les iela-Celtnieku iela-Emb tes iela 3560

Kopā: 55027

D klases stāvlaukumi

1. Balasta iela (pie tirgus P rvent ) 660

2. Bangu iela pie Staldzenes pludmales 580

3. Dienvidu  mola  st vlaukums 4230

4. Dienvidu  mols 5  st vlaukums 3000

5. Dienvidurietumu rajona st vlaukums 3615

6. Kuld gas iela 75 (pie Reņ a d rza) 3210

7. Lielais prospekts pie b rnu pils tiņas 940

8. Loču  iela 39 pie akvaparka 5510

9. Ostas iel  pie Pils ielas 1810

10. Pr mju ielas un Pils ielas krustojum 4457

11. Talsu iel   124 pie Kaiju ielas 1880

12. Vasarn cu iela  Nr. 39 - Riņ u ielas  krustojum 540

13. Vasarn cu iela  Nr. 56 pie kempinga 1912

14. Vasarn cu iel  pie Aizsaules ielas 63

15. Medņu iel  pie gl bšanas stacijas 214

16. Medņu ielas un Enkuru ielas krustojum 808

17. Ostas iel  pie Katr nas ielas 314

18. Ostas iel  pie dens ielas 660

19. Plosta iela 14/20 8652

20. Kaiju iela 9 2162

Kopā: 45217

Nr.p.k. Nosaukums
Brauktuves  

plat ba (m2
)

Nr.p.k. Nosaukums
Brauktuves  

plat ba (m2
)



Bez seguma ielas

Garums (km) Laukums (m2) 

1 2 3 4 6

1. Arāju iela (Iecavas - Arāju 28) 0,119 357 bez seguma

2. Copes iela 0,270 810 bez seguma

3. Dzēriņciema iela 0,921 2763 bez seguma

4. Grāvja iela 0,650 1625 bez seguma

5. Kolkas iela (Bangu - Dzēriņciema) 0,560 2240 bez seguma

6. Laipu iela 0,182 546 bez seguma

7. Laivu iela (Zvaigžņu - Kurmju) 0,142 568 bez seguma

8. Laivu iela (Kurmju - Dampeļu gatve) 0,535 2140 bez seguma

9. Mazā Priežu iela (Puķu - Krustkalna) 0,061 396 bez seguma

10. Mazā Priežu iela (Krustkalna - Ganību) 0,151 453 bez seguma

11. Mazmeža iela 0,178 356 bez seguma

12. Meldru iela 0,402 1608 bez seguma

13. Naftas iela (Talsu - dz.c. nodalījuma joslai) 2 0,170 1020 bez seguma

14. Naftas iela (Naftas 1a - Naftas 8) 0,320 1620 bez seguma

15. Pērkoņu iela (Līņu-Pērkoņu 20) 0,194 1134 bez seguma

16. Puķu iela (Riņķa - Ganību) 0,405 2025 bez seguma

17. Rotas iela (Meldru - Vidusceļš) 0,150 450 bez seguma

18. Rūjienas iela ( Mednieku - Celtnieku) 0,286 858 bez seguma

19. Rūjienas iela ( Celtnieku - Mauru ceļš) 0,822 2466 bez seguma

20. Saldus iela (Ausekļa- Kaļķu) 0,118 500 bez seguma

21. Selgas iela (Staldzenes - Bangu) 2,105 7490 bez seguma

22. Selgas iela (Bangu - Selgas 7) 1,756 8780 bez seguma

23. Smilgu iela (Kļavu-Smilgu 7) 0,125 500 bez seguma

24. Svīriņu iela 0,209 627 bez seguma

Kopā : 10,831 40975

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs J.Vītoliņš

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde"
direktors

A.Kausenieks

Nr. p.k. Ielas nosaukums

Ielas raksturojošie parametri
Seguma veidsIelas, tilti



Nr.p.k.
Tīrīšanas 

klase
Veloceliņš Segums Garums, m

1 2 3 4 5

1 A Apļa iela Bruģis 282

2 A Brīvības iela (Sporta iela -  Kuldīgas iela) Bruģis 1111

3 A Celtnieku iela (Talsu iela - Siguldas iela) Bruģis 1221

4 A Durbes iela (Rūpniecības iela - Zvaigžņu iela) Bruģis 1392

5 A Dzintaru iela (Embūtes iela - Dzintaru iela 54A) Bruģis 1359

6 A Dzintaru iela no Ventas tilta apļa un viadukts Bruģis 927

7 A Embūtes iela (Kurzemes iela - Celtnieku iela) Bruģis 1281

8 A Inženieru iela (Vasarnīcu iela - Katoļu iela) Bruģis 580

9 A Kuldīgas iela  (Baldones iela - Bērzu iela) Bruģis 986

10 A Kuldīgas iela (Jēkaba iela  - Tērauda iela) Bruģis 549

11 A Kuldīgas iela (Pāvila iela - Jūras iela) Bruģis 791

12 A Kuldīgas iela (Prāmju iela -  Brīvības iela) Bruģis 95

13 A Kurzemes iela (Embūtes iela - Mazā Kurzemes iela) Bruģis 2512

14 A Kustes dārzs Bruģis 238

15 A Lielais Pospekts (Rūpniecības iela -Vasarnīcu iela (pāra Nr. puse)) Bruģis 2261

16 A Lielais Pospekts (Rūpniecības iela - Brīvības iela (nepāra Nr. puse)) Bruģis 651

17 A Lielais prospekts (Ganību iela - Saules iela (nepāra Nr. puse)) Bruģis 231

18 A Rāvas iela Bruģis 395

19 A Riņķa iela (Saules iela - Zvaigžņu iela) Bruģis 869

20 A Rūpniecības iela (Lielais pospekts - Liepājas dz. pārbrauktuve) Bruģis 816

21 A Saules iela (Lielais prospekts -  Krustkalna iela) Bruģis 1690

22 A Siguldas iela (Celtnieku iela - Kurzemes iela) Bruģis 910

23 A Talsu iela (Dzintaru iela - Kaiju iela) Bruģis 1967

24 A Ventas tilts un apļi Bruģis 473

25 A Zvaigžņu iela (Riņķa iela -  Kuldīgas iela) Bruģis 671

26 A Lāčplēša iela (Lielais prospekts - Rāvas iela ) Bruģis 230

KOPĀ 24488

2. pielikums 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 17.februāra noteikumiem Nr.1 
"Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas kārtība"

A klases veloceliņi 



Nr.p.k.
Tīrīšanas 

klase
Veloceliņš Segums Garums, m

1 2 3 4 5

1 B Kurzemes iela (Mazā Kurzemes iela - pilsētas robeža) Bruģis 945

2 B Kustes dambis Bruģis 1872

3 B Robežu iela (Kustes dambis - Grīvas iela) Bruģis 2327

5 B Talsu iela (Kaiju iela - Bušnieku ezers) Asfalts 4301

7 B
Staldzenes veloceliņš (Autobusa pietura - Staldzenes/Bangu ielas 
krustojums) Bruģis 903

8 B Prāmju iela Bruģis 319

9 B Piemiņas laukums pie Prāmju termināla (Tirgoņu dārzs) Bruģis 56

10 B Rūpniecības iela (Liepājas dz. pārbrauktuve - Krasta iela) Bruģis 616

11 B Rīgas iela (Vasarnīcu iela - Katoļu iela) Bruģis 252

12 B Ganību iela (Ganību iela 107 - Ganību iela 156) Bruģis 495

13 B Tērauda iela (Kuldīgas iela - Medus iela) Bruģis 816

14 B Saules iela (Krustkalna iela - pilsētas robeža) Asfalts 841

15 B Krasta iela (Rūpniecības iela - Pīlādžu iela) Bruģis 213

16 B Pīlādžu iela Bruģis 266

17 B Sārnates iela (Pīlādžu iela - Virves iela) Bruģis 737

19 B Veloceliņš gar Dampeļu atsegumu (Sārnates ielai līdz Medus iela) Bruģis 786

20 B Medus iela (Medus iela 45 - Tērauda iela) Bruģis 396

21 B Zvaigžņu iela (Riņķa iela -  pilsētas robeža) Bruģis 2710

23 B Ganību iela (Riņķa iela - Inženiera iela) Bruģis 494

24 B Dzeņu iela Bruģis 316

25 B Loču  iela (Karlīnes iela -  Kr.Valdemāra 24 stāvlaukums) Bruģis 200

26 B Ostas iela (Kr. Valdemāra 24 stāvlaukums - Tirgoņu dārzs) Bruģis 1665

28 B Loču iela (Parka iela - Medņu iela) Bruģis 195

29 B Medņu iela (Loču iela - Dienvidu mols) Bruģis 986

32 B Lāčplēša iela (Brīvības iela - Lielais prospekts (gar Vidumupīti)) Bruģis 548

33 B Vasarnīcu iela (Parka iela - Pilsētas robeža) Bruģis 1795

34 B Bērzu iela (Ganību iela - Zvaigžņu iela) Bruģis 300

35 B Riņķa iela (Vasarnīcu iela - Saules iela) Bruģis 1027

38 B Veloceliņš gar pilsētas robežu (Vasarnīcu iela - Saules iela) Asfalts 635

39 B
Veloceliņš no Saules ielas dz. stacijas "Kalns" līdz esošajam Riņķa ielas 
veloceliņam Bruģis 515

KOPĀ 27527

B klases veloceliņi 



Nr.p.k.
Tīrīšanas 

klase
Veloceliņš Segums Garums, m

1 2 3 4 5

1 C
Būšnieku ezera veloceliņš  Z. puse (Laivu bāzes - Būšinieku ezera 
peldvieta) Grants 3420

2 C Būšnieku ezera veloceliņš  D. puse (Laivu bāze - Briežu dārzs) Grants 3867

3 C Aizsaules iela (Vasarnīcu iela - Riņku ielas veloceliņš) Grants 818

4 C Veloceliņš no Piejūras brīvdabas muzeja līdz Kāpu prominādei Grants 746

5 C
Veloceliņš caur Jūrmalas parku (Loču - Parka ielu krustojums - Jūrmalas 
parka dīķim) Grants 746

6 C Sērfošanas laipa (6. laipa) Laipa 190

7 C Šaursliežu dzelzceļa apkalpes ceļš Grants 1937

8 C Dienvidu rietumu rajons (Vasarnīcu iela - 10.laipa) Grants 525

9 C Dienvidu rietumu rajons - 10.laipa Laipa 312

10 C Reņķa dārzs Grants 501

11 C Dienvidu mols gar veco stāvlaukumu Bruģis 99

12 C Dienvidu mols no atbalsta sienas līdz grants segumam Betons 432

13 C Dienvidu mols no grants seguma līdz bākai Grants 537

14 C Pludmales akvaparka veloceliņš caur parku pie Loču ielas Bruģis 327

KOPĀ 14457

C klases veloceliņi 

Sēdes vadītājs,
Domes priekšsēdētājs

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā A.Kausenieks

J.Vītoliņš



3. pielikums 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17.februāra noteikumiem 

Nr.1 "Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas kārtība" 

Ielu segumu un nomaļu uzturēšanas prasību izpildes termiņš 

Nr. 

p. k. 
Prasības 

Uzturēšanas klase 

A B C D 

Izpildes termiņš 

1. Uz brauktuves ar saistītu segumu esošo 
šķembu, smilts vai citu materiālu novākšana no 
brauktuves un nomales 

1 diennakts 5 diennaktis 2 nedēļas – 

2. Vaļņu, velēnas, akmeņu un citu materiālu 
novākšana no brauktuves ar nesaistītu segumu 
un no nofrēzēta asfalta bez saistvielas 
pievienošanas izb vēta seguma materiāla 
brauktuves 

– – 2 nedēļas 1 mēnesis 

3. Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana saistītos, 
bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos un 
saistīta seguma nomalēs 

1 diennakts 5 diennaktis 1 nedēļa 2 nedēļas 

4. Šķērsviļņu, kas augstāki par 30 mm, vai risu, 

kas dziļākas par 25 mm, novēršana saistītos, 
bruģa un dzelzsbetona plātņu segumos 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis – 

5. Iesēdumu un pacēlumu, kas augstāki vai 
dziļāki par 30 mm, novēršana saistītos, bruģa 
un dzelzsbetona plātņu segumos 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis – 

6. Seguma noplanēšana, ja vasaras sezonā 
nesaistītā segumā veidojas šķērsviļņi, risas vai 
bedres 

– – 1 mēnesis 2 mēneši 

7. Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana 
nesaistītos segumos un nesaistīta seguma 
nomalēs 

– – 2 nedēļas 1 mēnesis 

8. Nesaistīta seguma un nesaistīta seguma nomaļu 
iesēdumu aizbēršana 

– – 2 nedēļas 1 mēnesis 

9. Saistīta seguma brauktuves raupjuma 

atjaunošana 
1 diennakts 1 nedēļa 2 nedēļas – 

10. Atšķirību novēršana, ja vasaras sezonā nomales 
ar nesaistītu segumu un brauktuves ar saistītu 
segumu savienojuma augstumu atšķirība ir 

3 diennaktis 1 nedēļa 2 nedēļas – 



Nr. 

p. k. 
Prasības 

Uzturēšanas klase 

A B C D 

Izpildes termiņš 

lielāka par šo noteikumu 32. punktā minēto 
augstumu 

11. dens novadīšana no brauktuves seguma un 
nomalēm 

2 nedēļas 3 nedēļas 2 mēneši – 

12. Nomales ar nesaistītu segumu nolīdzināšana, ja 
vasaras sezonā tajā veidojas šķērsviļņi, risas 
vai bedres 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis 2 mēneši 

 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs"      J.Vītoliņš 

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes  
“Ventspils Komunālā pārvalde" direktors    A.Kausenieks 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/320192#p35


4. pielikums  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17.februāra noteikumiem 

Nr.1 "Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas kārtība" 

 

Ielu konstrukcijas un ielu kompleksā ietilpstošu būvju uzturēšanas prasību 
izpildes termiņš 

Nr. 

p. k. 
Prasības 

Uzturēšanas klase 

A B C D 

Izpildes termiņš 

1. Ceļa drošības barjeru bojājumu novēršana 1 mēnesis 
1 

mēnesis 
– – 

2. Žogiem atklāto tr kumu novēršana 1 mēnesis 
1 

mēnesis 
– – 

6. Autoceļa konstrukcijas izskalojumu un 
nogruvumu, kas dziļāki par 50 cm, aizbēršana 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis 2 mēneši 

7. Grāvju tīrīšana 1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis – 

8. Aizsērējušu caurteku un dens novadīšanas 
cauruļu tīrīšana 

1 mēnesis 2 mēneši 3 mēneši – 

9. G liju, kanalizācijas, drenāžas, densvadu aku 
un skataku remonts 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis – 

10. Tiltu un pārvadu brauktuvju, dens novadīšanas 
cauruļu, tekņu, drošības joslu, deformācijas šuvju 
un ietvju tīrīšana 

3 diennaktis 1 nedēļa 1 nedēļa 1 nedēļa 

11. Nenostiprinātu betona vai cita materiāla daļu, kas 
apdraud satiksmes drošību, novākšana no tilta, 
ceļa vai tuneļa un to konstrukcijām 

3 diennaktis 1 nedēļa 1 nedēļa 1 nedēļa 

12. Tiltu un pārvadu deformācijas šuvju remonts 2 nedēļas 
1 

mēnesis 
1 mēnesis 1 mēnesis 

14. Tiltu un pārvadu margu remonts 1 mēnesis 2 mēneši 3 mēneši 4 mēneši 

15. Apauguma, kas pārsniedz 50 cm, koku vai 
atkritumu sanesumu novēršana tiltu un pārvadu 
zemtilta zonā 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis – 

16. Tiltu un pārvadu konusu izskalojumu, kas dziļāki 
par 50 cm, vai bojāto nostiprinājumu remonts 

1 mēnesis 2 mēneši 3 mēneši 4 mēneši 



17. Caurteku tīrīšana, ja sanesumu daudzums ir 
lielāks par 20 % no caurtekas šķērsgriezuma 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis 2 mēneši 

18. Virs caurtekām un tuneļiem esošo iesēdumu 
novēršana 

1 nedēļa 2 nedēļas 1 mēnesis 1 mēnesis 

19. Caurteku posmu, uzgaļu, gultņu un nogāžu 
nostiprinājumu izskalojumu, izdrupumu, 
atl zumu, iesēdumu vai aizsprostojumu 
novēršana 

2 nedēļas 2 nedēļas 1 mēnesis 1 mēnesis 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs"      J.Vītoliņš 

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes  
“Ventspils Komunālā pārvalde" direktors    A.Kausenieks 

 

 

  



5. pielikums  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17.februāra noteikumiem 

Nr.1 "Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas kārtība" 

Ielu uzturēšana ziemas sezonā 

Nr. 

p. k. 
Prasības 

Uzturēšanas klase 

A B C D 

Izpildes laiks/prasības 

1 Sasaluša vai piebraukta sniega biezums uz 
ielas patstāvīgos laika apstākļos līdz 

1cm 4cm 10cm 15cm 

2 Ielas brauktuves līdzenums patstāvīgos laika 
apstākļos 

Ledus 

risas līdz 
10mm 

Ledus 

risas līdz 
20mm 

Ledus 

risas līdz 
40mm 

Nav 

normēts 

3 Laiks ielas un brauktuves attīrīšanai no 
sniega 

2 

stundas 

4 

stundas 

6 

stundas 

Nav 

normēts 

4 Laiks ielas un brauktuves kaisīšanai ar 
pretslīdes materiālu 

2 

stundas 

4 

stundas 

6 

stundas 

Nav 

normēts 

5 Svaiga sniega biezums uz ielas un brauktuves 

mainīgos apstākļos līdz 
4 cm 8 cm 10 cm 

Nav 

normēts 

6 Sniega sanesuma biezums uz ielas un 

brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī, ja 
vēja ātrums lielāks par 10m/s līdz 

12 cm 16 cm 20 cm 
Nav 

normēts 

7 Slapja sniega biezums vai ar sāli sajaukta 
sniega biezums uz ielas un brauktuves 

mainīgos apstākļos līdz 

3 cm 5 cm 6 cm 
Nav 

normēts 

8 Ielas un brauktuves līdzenums mainīgos 
apstākļos 

Ledus 

risas līdz 
10mm 

20mm 40mm 
Nav 

normēts 

9 Pieļaujamais sniega vaļņa augstums 
40cm 80cm 100cm 

Nav 

normēts 

10 Ielu klašu uzturēšanas prasību izpildes laiks 24 

stundas 

diennaktī 

24 

stundas 

diennaktī 

24 

stundas 

diennaktī 

24 

stundas 

diennaktī 

Piezīmes: 

1. Laiku ielu un brauktuvju attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs 

beidzis snigt, līdz brīdim, kad iela un brauktuve ir attīrīta no sniega. 
2. Ielas, kurām noteikta D klases uzturēšanas klase, tiek attīrīta no sniega pēc 

augstāko klašu tīrīšanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā. 
3. Laiku ielu un brauktuvju kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu 

izveidošanos sasaluša vai piebrauktā sniega uz ielas brauktuves skaita no 



brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi 
izpildīti. 

 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs"      J.Vītoliņš 

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes  
“Ventspils Komunālā pārvalde" direktors    A.Kausenieks 

 



6. pielikums  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17.februāra noteikumiem 

Nr.1 "Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas kārtība" 

Veloceliņu uzturēšana ziemas sezonā 

Nr.p.k.  

Prasības 

Uzturēšanas klase 

A B C 

Izpildes laiks/prasības 

1 Sasaluša vai piebraukta sniega 
biezums uz veloceliņa 
patstāvīgos laika apstākļos līdz 

1 cm 4 cm Nav 

normēts 

2 Laiks veloceliņa un 
brauktuves attīrīšanai no 
sniega līdz 

6 stundas 24 stundas Nav 

normēts 

3 Laiks veloceliņa kaisīšanai ar 
pretslīdes materiālu 

6 stundas 24 stundas Nav 

normēts 

4 Svaiga sniega biezums uz 

veloceliņa mainīgos apstākļos 

līdz 

2 cm 10 cm Nav 

normēts 

5 Slapja sniega biezums vai ar 

sāli sajaukta sniega biezums 
uz veloceliņa mainīgos 
apstākļos līdz 

5 cm 10 cm Nav 

normēts 

6 Ielu klašu uzturēšanas prasību 
izpildes laiks 

6.00-22.00 8.00-20.00 8.00-20.00 

Piezīmes: 

1. Laiku veloceliņu attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, 
līdz brīdim, kad veloceliņš ir attīrīts no sniega. 

2. Laiku veloceliņu kaisīšanai ar pretslīdes materiālu skaita no brīža, kad 
konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti. 

 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs"      J.Vītoliņš 

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes  
“Ventspils Komunālā pārvalde" direktors    A.Kausenieks 

 

 



7. pielikums  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17.februāra noteikumiem Nr.1  

"Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas kārtība" 

Ielu uzturēšanas apsekošanas pārskats 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs"             J.Vītoliņš 

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes  
“Ventspils Komunālā pārvalde" direktors           A.Kausenieks 

Ielu 

apsekošanas 
datums 

Ielu nosaukums, 

adrese 

Atklātie trūkumi Pasākumi trūkumu 
novēršanai 

Būvuzrauga 

paraksts 

Trūkumu 
novēršanas 
termiņš 

Izpildītāja 

paraksts 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



8. pielikums  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 17.februāra noteikumiem Nr.1 

"Ventspils valstspilsētas ielu, veloceliņu un tiltu uzturēšanas kārtība"  
 

Tilta uzturēšanas un apsekošanas programma 

202_. gada ___. ceturkšņa pārskats 

 

Nr. Datums 2.ceturkšņa pārskata konstatētie 
defekti 

Defektu 

novēršanas 
termiņš 

Defektu 

novēršanas 
datums 

1.  Deformācijas šuves:   

1.1.  Konstatēts:   

1.2.  Veicamās darbības:    

2.  Šuves augstuma pareizība (lai neradītu 
slieksni vai iesēdumu): 

  

2.1.  Konstatēts:   

2.2.  Veicamās darbības:-   

3.  Plaisas vai bedrītes seguma virsmā   

3.1.  Konstatēts:   

3.2.  Veicamās darbības:   

4.  Ietvju segas bojājumi   

4.1.  Konstatēts:    

4.2.  Veicamās darbības:-   

5.  Margas un barjeras:   

5.1.  Konstatēts:   

5.2.  Veicamās darbības:   

6.  Tērauda elementu mehāniskie un 
korozijas bojājumi 

  

6.1.  Konstatēts:   

6.2.  Veicamās darbības:-   

7.  Drenāžas sistēma:   

7.1.  Konstatēts: drenāžas nav   

7.2.  Veicamās darbības: -   

     

     

     

     

     

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs       J.Vītoliņš 

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes  
“Ventspils Komunālā pārvalde" direktors    A.Kausenieks 

 






