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Pašvaldības ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Baldones pilsētā.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem”
I sadaļas 1.panta otro daļu

I. LIETOTIE TERMINI.
1.1. Ceļš — jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un
tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas
un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi,
caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves
(pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un
paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves,
ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas, elektrotransporta kontakttīkli un citas
inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori,
signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi
un citi tehniskie līdzekļi).
1.2. Iela - transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā.
Autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu “iela”, bet
tas nemaina autoceļa piederību un tiesisko statusu.
1.3. Ietve - ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās.
1.4. Ielu ikdienas uzturēšana - nepārtraukta ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības
rādītāju nodrošināšana atbilstoši uzturēšanas standartu prasībām, kā arī izdevumi ikdienas
uzturēšanas projektu vadībai un darbu būvuzraudzībai.
1.5. Ielu periodiskā uzturēšana - ielu segumu zemes klātņu un ūdens novadīšanas sistēmu
konstruktīvo elementu periodiska atjaunošana, lai saglabātu braukšanas kvalitāti, novērstu
satiksmes slodzes radīto nodilumu un satiksmes slodzes un laikapstākļu radītos
bojājumus, kā arī izdevumi projektu vadībai un periodiskās uzturēšanas darbu
būvuzraudzībai.
1.6. Ceļu fonds - Baldones novada domes izveidots pašvaldības budžeta naudas līdzekļu
fonds, kura ienākumus veido mērķdotācija no valsts autoceļu fonda programmas.
II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Baldones pilsētas teritorijā izvietotas sekojošu īpašnieku ielas:
2.1.1. valsts īpašumā esošas ielas:
2.1.1.1. Rīgas iela - valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi - Baldone
sastāvdaļa;
2.1.1.2. Daugavas iela un Iecavas iela - valsts vietējais autoceļa V9 Iecava Baldone - Daugmale sastāvdaļas;
2.1.2. Baldones novada pašvaldības īpašumā esošas ielas: Baldones pilsētas
teritorijā izvietotās un uz pašvaldības vārdu reģistrētās ielas;
2.1.3. ielas, kuras izveidotas uz privātīpašumā esošām zemēm - apbūves gabaliem
kā piebraucamie ceļi un šo ielu atsevišķas daļas vai posmi ir attiecīgā apbūves
gabala īpašnieka īpašums.
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2.2. Šie noteikumi nosaka Baldones novada pašvaldības īpašumā esošo Baldones pilsētas ielu
(turpmāk tekstā - pašvaldības ielas) uzturēšanas un lietošanas kārtību un šo noteikumu
izpildes kontroles kārtību.
2.3. Baldones pilsētas ielas ir transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas
koplietošanas inženierbūves, kas ietvertas Baldones pilsētas teritorijas plānojumā.
2.4. Par pašvaldības ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību
atbild pašvaldība.
2.5. Nepietiekamas valsts mērķdotācijas ieskaitīšanas pašvaldības ceļu fondā apstākļos,
izmantojot ceļa fonda līdzekļus, pašvaldības ielās tiek veikti sekojoši ielu ikdienas
uzturēšanas darbi:
2.5.1. intensīvas snigšanas apstākļos – ielu attīrīšana no sniega un sniega
aizvākšanas;
2.5.2. slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā ielās ar
grants/šķembu segumu un uzlabotās grunts ielās;
2.5.3. ielu melno segumu uzturēšanas darbi;
2.5.4. ielu ar grants un šķembu segumu un uzlaboto grunts ielu klātņu
planēšanas un profilēšanas darbi.
Pašvaldības ielās un valsts autoceļu sastāvā esošajās Rīgas ielā, Daugavas ielā un
Iecavas ielā, izmantojot ceļa fonda līdzekļus, tiek veikti Baldones pašvaldības īpašumā
esošā ielu apgaismojuma ierīču apsaimniekošanas, uzturēšanas, remonta un nomaiņas
darbi.
2.6. Pārējie pašvaldības ielu uzturēšanas darbi un Rīgas ielā, Daugavas ielā un Iecavas ielā
pašvaldības īpašumā esošo gājēju celiņu un segto lietus ūdens novadīšanas sistēmu
uzturēšanas darbi tiek veikti no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
III. IELU UZTURĒŠANA
3.1. Pēc nozīmīguma pašvaldības ielas iedalītas sekojošās grupās:
3.1.1. maģistrālā iela - iela pilsētā, kurai pieslēdzas zemākas nozīmes ielas no
pilsētas apdzīvotajām apbūves teritorijām vai kura ir pašvaldības autoceļa
turpinājums Baldones pilsētā un kura pieslēdzas valsts autoceļu sastāvā
esošajai Rīgas ielai vai Daugavas ielai, vai Iecavas ielai.
3.1.2. pilsētas nozīmes iela - iela pilsētā, kas pieslēdzas maģistrālas nozīmes ielai
vai pieslēdzas valsts autoceļu sastāvā esošajai Rīgas ielai vai Daugavas ielai,
vai Iecavas ielai. Pilsētas nozīmes ielai ir zemākas satiksmes plūsmas
kvalitātes prasības kā maģistrālajai ielai.
3.1.3. vietējas nozīmes iela - iela pilsētā, kas nodrošina satiksmi starp pilsētas
nozīmes ielām vai pieslēdzas pilsētas nozīmes ielai un nodrošina pieeju
pilsētas apbūves gabaliem.
Pašvaldības ielu sarakstu ar sadalījumu pa grupām skatīt šo noteikumu Pielikumā Nr.1.
3.2. Pašvaldības ielu uzturēšanas prasību kritēriji, piešķirot ielām attiecīgu "C" vai "D"
uzturēšanas klasi, tiek noteikti, ņemot vērā ielu nozīmīgumu (ielas grupu), apdzīvoto un
sabiedrisko ēku blīvumu un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti.
3.3. "C" klases uzturēšana tiek noteikta visām pašvaldības maģistrālajām ielām saskaņā ar šo
noteikumu Pielikumu Nr.1.
3.4. "D" klases uzturēšana tiek noteikta pārējām pašvaldības ielām vai ielu posmiem.
3.5. Ielu uzturēšana atkarībā no nepieciešamības iedalās:
5.1. ikdienas uzturēšana;
5.2. periodiskā uzturēšana (atjaunošana);
5.3. ārkārtas uzturēšana.
3.6. Pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas darbu sastāvs un darbu veikšanas kārtība noteikta
atbilstoši pašvaldības ielām piešķirtajām "C" un "D" uzturēšanas klasēm saskaņā ar
2010.gada 9.marta MK noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu
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ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" pielikumiem Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.5,
Nr.6 un Nr.7.
3.7. Lai nodrošinātu tikai uz ielām attiecināmus tehniskos rādītājus atbilstoši likumdošanā
noteiktajām prasībām, nepieciešamības gadījumā veicami arī citi šo Noteikumu 6.punktā
neiekļauti ielu ikdienas uzturēšanas darbi.
3.8. Pašvaldības ielu periodiskās uzturēšanas (atjaunošanas) darbus veic, lai:
3.8.1. periodiski atjaunotu ielu segumu zemes klātnes;
3.8.2. periodiski atjaunotu ūdens novadīšanas sistēmu konstruktīvos elementus;
3.8.3. novērstu satiksmes slodzes radīto nodilumu;
3.8.4. novērstu satiksmes slodzes un laikapstākļu radītos bojājumus.
3.9. Pašvaldības ielu ārkārtas uzturēšanas darbus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu
satiksmi pa ielām ārkārtējos meteoroloģiskos apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām
ielām. Nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļu satiksmi pašvaldības ielās var
ierobežot vai slēgt.
3.10. Par nobrauktuves no ielas uzturēšanu fiziskas vai juridiskas personas īpašumā atbildīgs
tās īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks.
3.11. Pašvaldības ielu ietvju un Baldones pašvaldības īpašumā esošo ietvju Rīgas ielā,
Daugavas ielā un Iecavas ielā uzturēšana un kopšana ir Baldones novada pašvaldības
pienākums.
3.12. Ja pašvaldības ielu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai
nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi, uzturēšanas darbus veic prioritārā
secībā, ņemot vērā konkrētās ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.
IV. IELU LIETOŠANAS TIESĪBAS
4.1. Ielu lietotājiem ir tiesības lietot satiksmei visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs
aizliegums.
4.2. Informāciju par to, ka uz konkrētām pilsētas ielām tiek aizliegta vai ierobežota
transportlīdzekļu satiksme, desmit dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās
spēkā ievieto Baldones novada domes mājaslapā internetā www.baldone.lv un publicē
Baldones novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Baldones ziņas”.
V. IELU AIZSARDZĪBA
5.1. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam visām ielām tiek noteikta aizsargjosla.
5.2. Īslaicīga materiālu vai priekšmetu novietošana ielas sarkano līniju koridorā, ja tas
netraucē un neapdraud transporta kustību un neietekmē ielas un tai piederošo virszemes
un apakšzemes inženierbūvju stāvokli, ir pieļaujama, to saskaņojot ar Baldones novada
pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu.
5.3. Ielu lietotājiem un ielu nodalījuma joslām pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem
(valdītājiem), apsaimniekotājiem vai lietotājiem aizliegts:
5.3.1 bez saskaņošanas ar Baldones novada domi veidot pieslēgumus ielām vai
zem ielām un ietvēm iebūvētajām komunikācijām;
5.3.2. aizbērt vai citādi bojāt un piegružot ielu sāngrāvjus (novadgrāvjus) un citus
ielas elementus, novadīt sāngrāvjos (novadgrāvjos) saimnieciskos
notekūdeņus.
VI. IELU UZTURĒŠANAS PRASĪBU IZPILDES KONTROLE
6.1. Pašvaldības ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic Baldones novada domes
izpilddirektors.
6.2. Pašvaldības ielu stāvokļa apsekošanu vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)
pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests veic reizi ceturksnī, datus fiksējot ielu
tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā (2.pielikums). Obligāti ielu apsekošanu veic tūlīt
pēc sniega nokušanas un pirms sasaluma iestāšanās. Darbus defektu novēršanai veic
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atbilstoši laika apstākļiem un pieejamajam finansējumam. Izpildi fiksē Darbu nodošanas
un pieņemšanas žurnālā (3.pielikums).
6.3. Ārpuskārtas pašvaldības ielu tīkla apsekošanu Baldones pašvaldības Pilsētas un ceļu
uzturēšanas dienests veic pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām stihiskām dabas
parādībām, nekavējoties organizējot bīstamās zonas norobežošanu, izdarot atzīmes
apsekošanas žurnālā un informējot par to Baldones novada domes izpilddirektoru.
6.4. Pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanu ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam) veic
atbilstoši laika apstākļiem. 4.pielikumā dotajā Ziemas ikdienas uzturēšanas darbu
nodošanas – pieņemšanas žurnālā tiek fiksēti tikai tie ielu ikdienas uzturēšanas darbi, kuri
ir veikti par pašvaldības ceļa fonda līdzekļiem.
VII. IELU UZTURĒŠANA ĀRKĀRTĒJOS LAIKA APSTĀKĻOS UN
AVĀRIJAS STĀVOKLĪ ESOŠU IELU UZTURĒŠANA
7.1. Ielu ārkārtas uzturēšana ir neatliekami uzturēšanas darbi, kurus veic, lai nodrošinātu
transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtējos laika apstākļos vai pa avārijas stāvoklī
esošām ielām prioritārā kārtībā, ņemot vērā konkrētā ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.
7.2. Iela vai tās posms ir avārijas stāvoklī, ja tā konstrukciju nolietošanās dēļ nevar nodrošināt
uzturēšanas klasei atbilstošu prasību izpildi.
7.3. Ja avārijas stāvoklī esošā ielā vai tās posmā, nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai
atbilstošus braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, kas brīdina ielas lietotājus par
iespējamo apdraudējumu.
7.4. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz.
Satiksme tiek slēgta ar Baldones novada domes izpilddirektora rīkojumu.
7.5. Ārkārtēji laika apstākļi ziemas sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad
iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem:
7.5.1. nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums 4 stundās pārsniedz 10cm
(intensīva snigšana);
7.5.2. intensīva snigšana turpinās nepārtraukti ilgāk par 6 stundām vai ar
pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām;
7.5.3. atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz sasalušas brauktuves izveido
apledojumu;
7.5.4. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi.
7.6. Ārkārtēji laika apstākļi vasaras sezonā šo noteikumu izpratnē ir tādi laika apstākļi, kad
iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem:
7.6.1. nokrišņi appludina vai citādi bojā ielas;
7.6.2. vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē;
7.6.3. uz ielām veidojas apledojums, snieg vai putina.
VIII. IELU UZTURĒŠANA ZIEMĀ
8.1. Krasi mainīgos un ārkārtējos laika apstākļos, kā arī ielu uzturēšanas darbu izpildes
termiņos satiksmes drošība ir atkarīga no transportlīdzekļu vadītāja rīcības, kurai jāatbilst
Ceļu satiksmes likuma 19.panta un Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.
279 “Ceļu satiksmes noteikumi” prasībām.
8.2. Pašvaldības ielu uzturēšanas klases ziemā tiek noteiktas atbilstoši vasaras uzturēšanas
klasēm.
8.3. Vispirms tīra "C" klases ielas. "D" klases ielas iztīra finansiālo un tehnisko iespēju
robežās.
8.4. Pašvaldības ielu brauktuvju kaisīšana ar kaisāmo materiālu vispirms tiek veikta "C"
klases ielām. "D" klases ielas tiek kaisītas finansiālo un tehnisko iespēju robežās.
Kaisīšanu veic izkaisot 0,3 m 3 kaisāmā materiāla uz 1 km joslas brauktuves.
8.5. Beidzoties ziemas sezonai, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā no ielu brauktuves savāc
izkaisīto materiālu. Ielu braucamā daļa no kaisāmā materiāla jānotīra divu nedēļu laikā.
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8.6. Pašvaldības ielu uzturēšanas darbus ziemā veic pašvaldības pilsētas un ceļu uzturēšanas
dienests un/vai pašvaldības iepirkuma procesā izvēlēts komersants. Komersants
pašvaldības ielu uzturēšanu ziemā veic, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar
šiem noteikumiem. Ielu uzturēšanas darbu izpildītājs aizpilda ziemas dienesta žurnālu
(4.pielikums).
8.7. Ielu uzturētājs pilsētas ielu uzturēšanu ziemā organizē ņemot vērā Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informāciju un izvērtējot reālo situāciju.
8.8. Gājēju ietvju attīrīšana no sniega un slīdamības likvidēšana jāveic katru dienu, ņemot
vērā laika apstākļus. Tīrot gājēju ietves, aizliegts sniegu mest uz braucamās daļas, tas
valnī jānovieto ietves malās.
IX. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
9.2. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās
atbildības.

Baldones novada domes priekšsēdētāja

K. Putniņa
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Pielikums Nr.1

Noteikumiem
"Pašvaldības ielu uzturēšanas
un lietošanas kārtība Baldones pilsētā".
APSTIPRINĀTI
ar Baldones novada domes
priekšsēdētājas 2017.gada 16.marta
rīkojumu Nr.1-38/9.

PAŠVALDĪBAS IELU SARAKSTS AR SADALĪJUMU PA GRUPĀM.
I. Maģistrālās ielas.
N.
p.
k.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ielu raksturojošie parametri
adrese

Ielas nosaukums
2
Mežvidu iela
Pilskalna iela
Ceriņu iela
Zīļu iela
Lauku iela
Ķeguma prospekts
Pārupes iela
Vanagkalnu iela
Silmaču iela (bij. Urlu
ceļš)
Dīķu iela

no
3
Rīgas iela
Rīgas iela
Daugavas iela
Daugavas iela
Rīgas iela
Rīgas iela
Morisona iela
Iecavas iela
Iecavas šoseja

līdz
4
Mežvidu iela 17
pilsētas robeža
Pilskalna iela
pilsētas robeža
Pilskalna iela
pilsētas robeža
Atvaru iela
Skaistkalnes šoseja
Zīļu iela

Rīgas iela

Vanagkalnu iela
Kopā:

garums (km)
5
0,765
0,935
0,235
1,665
1,085
2,290
0,451
2,315
2,625
0,617
12,983

II. Pilsētas nozīmes ielas.
N.
p.
k.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ielu raksturojošie parametri
adrese

Ielas nosaukums
2
Ošu iela
Ozolu iela
Dzirnavu iela
Saules iela
Senču iela
Gaismas iela
Skolas iela
Stadiona iela
Kastaņu iela
Avotu iela
Pasta iela
Liepu aleja
Riekstu iela

no
3
Rīgas iela
Rīgas iela
Rīgas iela
Rīgas iela
Rīgas iela
Rīgas iela
Rīgas iela
Pilskalna iela
Daugavas iela
Avotu iela 1A
Rīgas iela
Parka iela
Liepu aleja

līdz
4
Meža iela
Meža iela
Ķekavas upe
Senču iela
Dzirnavu iela
Līču iela
Skolas iela 44
Stadiona iela 7
Pilskalna iela
Lauku iela
Daugavas iela
Riekstu iela
pilsētas robeža

garums (km)
5
0,200
0,200
0,303
0,479
0,295
0,150
0,825
0,122
0,430
0,502
0,519
0,710
0,435
6

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kalna iela
Parka iela
Krasta iela
Tilta iela
Dārza iela
Rožu iela
Lapu iela
Ciršu iela
Draudzības iela
Upes iela
Jāņu iela
Kļavu iela
Morisona iela

Pasta iela
Ķeguma prospekts
Ķeguma prospekts
Ķeguma prospekts
Dārza iela 2
Iecavas iela
Zīļu iela
Rīgas iela
Ciršu iela
Draudzības iela
Zīļu iela
Rīgas iela
Zīļu iela

27.
28.
29.
30.
31.

Līvānu iela
Dīķu iela
Lapegļu iela
Zeltkalnu iela
Saulgriežu iela

Vanagkalnu iela
Vanagkalnu iela
Vanagkalnu iela
Lapegļu iela
Zīļu iela

Stigas iela
Strēlnieku iela
Tilta iela
Zīļu iela
Zīļu iela
Lapu iela
Dārza iela
Draudzības iela
Upes iela
Jāņu iela
Upes iela
Meža iela
Morisona iela 13
(bij. z.g.
"Morisonkalns”)
Mārsila iela
z.g. "Jaundzelmes"
Dīķu iela
Kraujas iela
Silmaču iela
Kopā:

0,849
1,110
0,600
0,332
0,320
0,265
0,160
0,317
0,250
0,401
0,160
0,202
0,460

0,490
0,496
0,440
0,434
0,485
12,941

III. Vietējas nozīmes ielas.
N.
p.
k.
1
1.
2.
3.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ielu raksturojošie parametri
adrese

Ielas nosaukums
2
Meža iela
Pļavu iela
Līču iela
Stadiona iela
Pētera iela
Birzes iela
Odu iela
Lejas iela
Mežmalas iela
Loka iela
Tērmaņa iela
Zaļā iela
Pasta iela
Riekstu iela
Blaumaņa iela
A. Saulieša iela
Egļu iela
Bērzu iela
Īsā iela
Smilšu iela
Dzintaru iela
Andreja Pumpura iela

no
3
Mežvidu iela
Dzirnavu iela
Līču iela 1
Stadiona iela 7
Pilskalna iela
Pilskalna iela
Pilskalna iela
Kastaņu iela
Lauku iela
Lauku iela
Lauku iela
Lauku iela
Daugavas iela
Zaļā iela
LVM robeža
Daugavas iela
Liepu aleja
Blaumaņa iela
Kalna iela
Blaumaņa iela
Parka iela
Parka iela

līdz
4
Ozolu iela
Pļavu iela 11
Līču iela 8
Pētera iela
Ķēžupīte
Skolas iela 27
Skolas iela
Avotu iela
Pilskalna iela
Lejas iela 4
Lauku iela 3A
Riekstu iela
Riekstu iela
Liepu aleja
Riekstu iela
Parka iela
Blaumaņa iela
A.Saulieša iela
Bērzu iela
Smilšu iela 12
Dzintaru iela 5
Ķeguma prospekts

garums (km)
5
0,470
0,270
0,150
0,270
0,313
0,244
0,090
0,291
0,345
0,080
0,070
0,350
0,231
0,270
1,007
0,431
0,115
0,215
0,070
0,180
0,332
0,293
7

15.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Parka iela
Strēlnieku iela
Priežu iela
Lakstīgalu iela
Vecupes iela
Vēju iela
Sporta iela
Lazdu iela
Ziedu iela
Gravas iela
Zemes iela
Jaunā iela
Ārstniecības iela
Artūra iela
Ciršu iela
Mazā Ciršu iela
Sila iela
Stigas iela
Dzeņu iela
Mazā Sila iela
Biedrības iela
Gobu iela
Atvaru iela

Strēlnieku iela
Parka iela
Ķeguma prospekts
Krasta iela
Lakstīgalu iela
Tilta iela
Ciršu iela
Zīļu iela
Zīļu iela
Zīļu iela
Zīļu iela
Zīļu iela
Lauku iela
Daugavas iela
Ciršu iela
Ciršu iela
Strēlnieku iela
Parka iela
Pasta iela
Sila iela
Daugavas iela
Vanagkalnu iela
Vanagkalnu iela

44.
45.
46.
47.
48.

Jakaru iela
Nākotnes iela
Lāču iela
Ciņu iela
Mārsila iela

Vanagkalnu iela
Jakaru iela
Vanagkalnu iela
Ķekavas upe
Burtnieku iela

49.
50.

Burtnieku iela
Cīrulīšu iela

Ciņu iela
Vanagkalnu iela

51.

Tīrumu iela

Vanagkalnu iela

52.
53.
54.
55.

Pērses iela
Vītolu iela
Kraujas iela
Loču iela

Dīķu iela
Dīķu iela
Vanagkalnu iela
Zeltkalnu iela

56.
57.

Apšu iela
Niagāras iela

Vanagkalnu iela
Morisona iela

58.
59.

Laiņu iela
Steltes iela

z.g. “Grundes”
Vanagkalnu iela

60.
61.

Teiku iela
Ennes iela

Dīķu iela
Mežvidu iela

17
Parka iela 41
Sila iela
Priežu iela 16
Lakstīgalu iela 5
pilsētas robeža
Vēju iela 14
Zīļu iela
Lazdu iela 5
Ziedu iela 8
Gravas iela 8
Zemes iela 6
Vēju iela
Lauku iela 4a
Daugavas 31
Zīļu iela 13
Ciršu iela 3
Parka iela 34
Daugavas iela
Liepu aleja
Parka iela 41
Rīgas iela 79 k-1
Pārupes iela
Pārupes iela 2 (bij.
z.g. „Atvari”)
Nākotnes iela
Ciņu iela
Nākotnes iela
Burtnieku iela
Mārsila iela 1 (bij.
z.g. „Avotiņi”)
Mārsila iela
Cīrulīšu iela 4 (bij.
z.g. „Cīrulīši”)
Tīrumu iela 5 (bij.
z.g. „Vanadziņi”)
Lapegļu iela
Lapegļu iela
Zeltkalnu iela
Lapegļu iela 6 (bij.
z.g. „Lapegles”)
Zeltkalnu iela
Niagāras iela 1 (bij.
z.g.”Ūdenstornis”)
Zīļu iela
Valsts autoceļš P89
(Skaistkalnes šos.)
Teiku iela 4
z.g. "Liel-Ennes"

Kopā:

0,085
0,235
0,439
0,315
0,110
0,323
0,185
0,153
0,120
0,130
0,120
0,080
0,065
0,070
0,068
0,142
0,404
0,435
0,201
0,147
0,145
0,065
0,080
0,195
0,285
0,100
0,369
0,330
0,209
0,090
0,070
0,141
0,180
0,275
0,323
0,155
0,066
0,404
0,305
0,059
0,190

13,950
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2.pielikums
Baldones novada domes
2017.gada --.---------noteikumiem Nr.-„Ielu uzturēšanas un lietošanas
kārtība Baldones pilsētā”

BALDONES PAŠVALDĪBAS
BALDONES PILSĒTAS IELU
TEHNISKĀ STĀVOKĻA
APSEKOŠANAS ŽURNĀLS

Uzsākts

Pabeigts

Lieta Nr. __________

PASŪTĪTĀJS: Baldones novada dome
IZPILDĪTĀJS: pašvaldības pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests

9

Datums

Apsekotās ielas
nosaukums

km (no līdz) vai
vieta (km,
adrese)

Atklātie trūkumi

Nepieciešamie pasākumi trūkuma
novēršanai

Trūkumu
novēršanas
termiņš

Apsekošanu
veica: vārds,
uzvārds,
paraksts
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3.pielikums
Baldones novada domes
2017.gada --.---------noteikumiem Nr.-„Ielu uzturēšanas un lietošanas
kārtība Baldones pilsētā”

BALDONES PAŠVALDĪBAS
BALDONES PILSĒTAS IELAS.
DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS
ŽURNĀLS

Uzsākts

Pabeigts

Lieta Nr. __________

PASŪTĪTĀJS: Baldones novada dome
IZPILDĪTĀJS: pašvaldības pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests

Datums

Ielas
nosaukums

km (no līdz) vai
vieta (km,
adrese)

Veiktie darbi

Mērv. Daudz.

Izmantotie
mehānismi

Izlietotie
materiāli

Darbus
nodeva
(vārds,
uzvārds,
paraksts)

Darbus
pieņēma
(vārds,
uzvārds,
paraksts)

4.pielikums
Baldones novada domes
2017.gada --.---------noteikumiem Nr.-„Ielu uzturēšanas un lietošanas
kārtība Baldones pilsētā”

BALDONES PAŠVALDĪBAS
BALDONES PILSĒTAS IELU
ZIEMAS IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU
NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS
ŽURNĀLS

Uzsākts

Pabeigts

Lieta Nr. __________

PASŪTĪTĀJS: Baldones novada dome
IZPILDĪTĀJS: pašvaldības pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests
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Nr.
p.
k.

Ielas nosaukums

Veikto darbu
kilometrāža,
no ___km
līdz ___km
vai vieta

Veiktie darbi

Mērv.

Daudz.

Izmantotie
mehānismi

Izlietotie
materiāli

Darbu
veikšanas
datums

Darbus
nodeva,
paraksts

Darbus
pieņēma,
paraksts
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