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Satiksmes drošības, ceļu apsaimniekošanas un ceļu pārņemšanas
komisijas NOLIKUMS
I. Vispārīgie noteikumi
1.1. Satiksmes drošības, ceļu apsaimniekošanas un ceļu pārņemšanas komisija
(turpmāk - komisija ) ir Stopiņu novada domes izveidota institūcija, kas nodrošina
pašvaldības funkciju realizēšanu ceļu satiksmes drošības, ceļu apsaimniekošanas
jomā, kā arī ceļu (arī ielu) pārņemšanai pašvaldības īpašumā Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā.
1.2. Komisija savā darbībā ievēro LR likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus
normatīvos aktus un šo nolikumu.
1.3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar pašvaldības
administrāciju, struktūrvienībām, valsts vai citu pašvaldību institūcijām un iestādēm,
ar juridiskām un fiziskām personām.
1.4. 1.5. Komisijas darbība tiek finansēta no Domes budžeta līdzekļiem.
II. Komisijas uzdevumi
2.1. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes drošības organizāciju,
pašvaldības īpašumā esošo ceļu un ielu apsaimniekošanu pašvaldības iedzīvotāju
interesēs.
2.2. Komisijas galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. nodrošināt ceļa zīmju izvietojumu un atbilstību Ceļu satiksmes noteikumiem un
valsts noteiktajiem standartiem, kā arī sistemātisku un kvalitatīvu ceļu tehnisko
līdzekļu uzraudzību, uzturēšanu un satiksmes plānojumu;
2.2.2. noteikt bīstamos ceļa posmus apdzīvotās vietās, organizēt to uzskaiti un riska
faktoru novēršanu;
2.2.3. organizēt un nodrošināt drošu ceļu satiksmes dalībnieku kustību apdzīvotajās
vietās novada administratīvajā teritorijā, izskatīt fizisku un juridisku personu
priekšlikumus;
2.2.4. izskatīt būvniecības projektus saistībā ar transporta kustības organizāciju,
sniedzot priekšlikumus un atzinumus par to atbilstību ceļa satiksmes drošības
principiem;

2.2.5. nodrošināt ceļu satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanu, iesniegt
priekšlikumus par finanšu līdzekļu piesaistīšanu ceļu satiksmes drošības uzdevumu
risināšanai;
2.2.6. organizēt ceļu satiksmes organizācijas projektu izskatīšanu un lemt par
pašvaldības līdzdalību tajos.
2.2.7. izvērtēt fizisku un juridisku personu iesniegumus par iespēju nodot pašvaldības
īpašumā ceļu vai ielu, par to iesniedzot atzinumu Finanšu komitejai;
2.3. Komisija koordinē valsts un novada pašvaldības institūciju sadarbību ceļu
satiksmes drošības un organizācijas jomā.
2.4. Komisijas lēmumus izskata Stopiņu novada domes pastāvīgās komitejās, pēc
piekritības un apstiprina domes sēdē galīgā redakcijā.
III. Komisijas tiesības
3.1. Komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju, dokumentus un skaidrojumus no valsts
un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām, kas nepieciešama
noteikto uzdevumu sekmīgai veikšanai.
3.2. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus, speciālistus un ieinteresētās personas
piedalīties sēdēs, sniegt atzinumus un izteikt viedokļus un argumentus.
IV. Komisijas darba organizēšana
4.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietnieks, kuru ievēl komisijas locekļi.
4.2. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, sēdes var notikt, ja tajās piedalās
vairāk kā puse no komisijas locekļiem.
4.3. Lēmumu par ceļu satiksmes drošības organizāciju pieņemšanā komisija ievēro
ceļu satiksmes drošības prasības.
4.4. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar balsu vairākumu, ja balsis
sadalās vienādi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
4.5. Sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai vietnieks un sekretāre.
4.6. Komisijas sekretāri ievēl komisijas locekļi.
V. Noslēguma jautājumi
5.1. Komisijas nolikumu apstiprina Dome.
5.2. Komisijas priekšsēdētājs, locekļi vai sekretārs var pārtraukt darbību Komisijā,
iesniedzot iesniegumu Domē par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu.
5.3. Ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 3 (trīs) Komisijas
sēdes pēc kārtas vai sistemātiski nepilda Komisijas locekļa pienākumus, tad Komisijas
priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt Domei izslēgt Komisijas locekli no Komisijas sastāva.
5.4. Komisijas priekšsēdētāju, vietnieku, locekļus vai sekretāru var atsaukt ar Domes
lēmumu. Ievēlot citu personu atsaukto vai darbību izbeigušo Komisijas locekļu vai
atsaukta vai darbību izbeiguša Komisijas priekšsēdētāja, vietnieka vai sekretāra vietā,
Dome apstiprina Komisijas sastāva izmaiņas.
5.5. Šajā nolikumā neatrunātajos jautājumos, Komisija savā darbībā pamatojas uz spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.6. Komisijas darbību izbeidz, ja par to tiek pieņemts attiecīgs Domes lēmums.

