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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

 

APSTIPRINĀTS  

Viesītes novada domes sēdē  

2013.gada 17.jūlijā (prot.Nr.11;7.#) 

  

CEĻU FONDA KOMISIJAS 

N O L I K U M S 
Viesītes novada Viesītē 

 
1.Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Šis Nolikums reglamentē Viesītes novada pašvaldības domes ceļu fonda komisijas  

(turpmāk tekstā – komisija) darbību, nosaka tās pienākumus un tiesības. 

1.2. Komisija ir izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 61.pantu 

un Viesītes novada pašvaldības domes lēmumu. 

1.3. Komisija savā darbībā ievēro LR likumus, LR Ministru kabineta noteikumus, Viesītes 

novada pašvaldības saistošos noteikumus un citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu. 

1.4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar Viesītes novada domi, 

pašvaldības administrāciju, struktūrvienībām un pārvaldes vienībām, valsts vai citu pašvaldību 

institūcijām un iestādēm, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām personām. 

1.5. Komisijai nav juridiskas personas statusa, tās lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. 

1.6. Komisija tiek izveidota uz Viesītes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku un ir 

pakļauta Viesītes novada pašvaldības domei. 

1.7. Komisija izveidota 8 personu sastāvā. 

 

2.Komisijas darbības mērķi un uzdevumi 

 

2.1. Uzraudzīt Viesītes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma likumību 

un pareizību, tai skaitā: 

2.1.1.izskatīt jautājumus par ceļa zīmju izvietojumu un atbilstību ceļu satiksmes 

noteikumiem un valsts standartiem; 

2.1.2. izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus, kas saistīti ar transporta kustības 

organizāciju, ceļu, ielu, laukumu un mākslīgo būvju tehnisko stāvokli un vēlamajiem 

uzturēšanas un remonta darbiem; 

2.1.3. sniegt priekšlikumus par remontējamiem ceļu posmiem, prioritātēm un iespējamajiem 

jaunbūvējamajiem ceļiem, būvēm un to projektēšanas darbiem; 

2.1.4. izskatīt sagatavotos darba uzdevumus, kas saistīti ar ielu un autoceļu stāvokļa 

uzlabošanu, uzturēšanu, rekonstrukcijas darbiem; 

2.1.5. sniegt priekšlikumus par naudas līdzekļu piesaistīšanu ceļu apsaimniekošanas un ceļu 

satiksmes drošības stāvokļa uzlabošanai; 

2.1.2. izskatīt mērķdotācijas izlietojumu, izlietojuma atbilstību normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 
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3.Komisijas organizatoriskā struktūra 

 

3.1. Komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina Viesītes novada pašvaldības dome. 

3.2. Komisijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēl komisijas locekļi, atklāti balsojot. 

3.3. Komisijas darbību vada un sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs vai komisijas 

priekšsēdētāja prombūtnē komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas sēdes sasauc pēc 

nepieciešamības.  

3.4. Ar komisijas sēdē izskatāmo jautājumu materiāliem komisijas locekļi var iepazīties 

vismaz divas darba dienas pirms komisijas sēdes. Komisijas sēdes gaita tiek protokolēta. 

Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs, locekļi un protokolists, vai 

komisijas priekšsēdētāja prombūtnē komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

3.5. Komisijas darbs tiek finansēts no Viesītes novada pašvaldības budžeta. 

3.6. Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par komisijas sēžu gaitas protokolēšanu. 

3.7.Komisijas sēdes protokols tiek noformēts un parakstīts piecu darba dienu laikā pēc 

komisijas sēdes. 

3.8. Komisijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina komisijas sekretāre, 

kas ir pašvaldības izpilddirektora norīkots administrācijas darbinieks. 

3.9. Komisijas sekretāre: 

3.9.1. sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai Komisijas sēdē; 

3.9.2. kārto sēžu organizatoriskos jautājumus; 

3.9.3. protokolē komisijas sēdes; 

3.9.4. kārto Komisijas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu, 

atbilstoši lietvedības noteikumiem; 

3.9.5. sagatavo un izsniedz Komisijas pieņemtos lēmumus. 

 

4.Komisijas tiesības un pienākumi 

 

4.1. Komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju un dokumentus, kas nepieciešami komisijas 

kompetencē esošo jautājumu risināšanai, no Viesītes novada pašvaldības domes, pašvaldības 

administrācijas, struktūrvienībām un pārvaldes vienībām, citām juridiskām un fiziskām 

personām, kā arī uzaicināt uz komisijas sēdēm pašvaldības struktūrvienību, kapitālsabiedrību 

un pārvaldes vienību pārstāvjus, valsts institūciju pārstāvjus, speciālistus, politisko 

organizāciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus u.c. juridiskas un fiziskas personas, kuru 

darbība saistīta ar satiksmes drošības un plānošanas jautājumiem. 

4.2. Komisijas locekļi ir atbildīgi par visu iesniegto materiālu savlaicīgu izskatīšanu un 

pamatotu ieteikumu pieņemšanu. 

 

5.Lēmumu pieņemšana 

 

5.1. Komisija ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļu skaita. 

Komisija savu darbu veic koleģiāli. 

5.2. Komisija savus lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu 

skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas lēmumu paraksta 

komisijas priekšsēdētājs, jeb prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. 

 

Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē iepriekšējais komisijas nolikums. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                              J.Dimitrijevs 

 
 


