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Par satiksmes ierobežošanu pār tiltu pāri Tebras upei pašvaldības ceļā
Strautnieki - Štakeldanga, Lažas pagastā, Aizputes novadā

Aktualizējot Aizputes novada pašvaldības Rīcības plānu un investīciju plānu
2018.gadam, un pārbaudot Aizputes novada ceļu un ielu attīstības programmas 2015. –
2018.gadam, turpmāk - Programma, tika konstatēts, ka Programmā iekļauta tilta pāri Tebrai,
kadastra Nr.6472 008 0101 003, remonts uz pašvaldības ceļa Strautnieki – Štakeldanga. Tilts
slēgts kopš 2009.gada administratīvi teritoriālās reformas laika, bet pašvaldības rīcībā nav
toreizējās Lažas pagasta padomes lēmums par šī tilta slēgšanu. Pašlaik konusi ir izskaloti
abās tilta pusēs, uz tilta ir bedre, kas daļēji piepildījusies ar tajā ieskalotiem dubļiem.
Šķērsojot šo tiltu ar lielas tonnāžas transportlīdzekli vai traktoru, iespējama tilta sabrukšana.
Šādos apstākļos pašvaldībai ir pienākums lemt par satiksmes ierobežošanu pāri tiltam.
2016.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama
vai ierobežojama satiksme”, vienlaicīgi nosaka tiesības un pienākumu pašvaldībai pieņemt
lēmumu gadījumā, kas minēts noteikumu 2.2.apakšpunktā: Satiksmi uz ceļiem var aizliegt
vai ierobežot, lai novērstu satiksmes negadījuma risku ceļa bojājumu dēļ.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma
“Par autoceļiem” 5.panta otro daļu un 2016.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu
Nr.42 Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme 2.2.apakšpunktu,
Aizputes novada dome NOLEMJ:
1.

Ierobežot satiksmi uz pašvaldības ceļa Strautiņi -Štekeldanga pār tiltu pār Tebras upi,

kadastra numurs 6472 008 0101 003, Lažas pagastā, Aizputes novadā,
1.1.

Pilnībā slēgt tiltu satiksmei autotransportam, traktoriem un lauksaimniecības
mašīnām;

2
1.2.
2.

Atļaut satiksmi pāri tiltam gājējiem, riteņbraucējiem un motocikliem.

Aizputes novada Lažas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam

A.Petrovicam nodrošināt satiksmi ierobežojošo barjeru un zīmju uzstādīšanu.
3.

Lažas pagasta pārvaldei organizēt informācijas par satiksmes ierobežošanu

publicēšanu laikrakstā “Kursas Laiks”, Aizputes novada bezmaksas izdevumā “Aizputes
Avīze” un mājas lapā internetā.
4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Aizputes novada domes izpilddirektorei

A.Eņģelei.

Novada domes priekšsēdētājs
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