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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.#) 

 

PUBLISKO PASĀKUMU RĪKOŠANAS SASKAŅOŠANAS KOMISIJAS 

NOLIKUMS 
Viesītes novada Viesītē 

 

1.Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Viesītes novada pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) Publisko pasākumu rīkošanas 

saskaņošanas komisijas  (turpmāk –Komisija) nolikums nosaka Komisijas darbības mērķi, 

uzdevumus, struktūru, kārtību, kādā Komisija izvērtē Pašvaldībā saņemtos iesniegumus par 

publiku izklaides pasākumu rīkošanu (turpmāk iesniegums), Komisijas tiesības un 

pienākumus, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un citus jautājumus.   

1.2. Komisiju izveido, likvidē, un tās locekļus ievēl Viesītes novada pašvaldības dome 

(turpmāk dome). Komisijas locekļi var saņemt atlīdzību Pašvaldības domes noteiktajā kārtībā 

un apmērā. 

1.3. Komisijas darbības tiesisko pamatu nosaka likums ‘’Par pašvaldībām’’, Publisko 

izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Sporta likums, citi Latvijas Republikā spēkā 

esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi un Komisijas nolikums. 

1.4. Komisija izskata iesniegumus un tam pievienotos dokumentus par publisko izklaides un 

svētku pasākumu rīkošanu un pieņem vienu no šādiem motivētiem lēmumiem:  

1.4.1. izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai; 

1.4.2. neizsniegt atļauju pasākuma rīkošanai; 

1.4.3. atlikt iesnieguma izskatīšanu uz noteiktu laiku. 

1.5. Komisija izmanto pašvaldības veidlapu. Lēmumu paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai tā 

prombūtnes laikā, vietnieks. 

1.6. Ja Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atļaujas izsniegšanu pasākuma rīkošanai, atļauju 

izsniedz tikai pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis civiltiesiskās apdrošināšanas 

faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. 

 

2. Darbības mērķi un uzdevumi. 

 

2.1. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu drošu norisi novada 

administratīvajā teritorijā. 

2.2. Komisijas uzdevums ir izvērtēt Pašvaldībā saņemtos iesniegumus. 

 

3. Komisijas struktūra. 

 

3.1. Komisija no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju un tā vietnieku. Komisija var 

pieaicināt speciālistus bez balss tiesībām lēmuma pieņemšanā.  

3.2. Komisijas sekretāra pienākumus veic pašvaldības administrācijas nozīmēts darbinieks. 
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4.Komisijas darba organizācija. 

 

4.1. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks. 

4.2. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, saņemot pasākuma organizētāja 

iesniegumu. Komisijas lēmums par atļaujas izsniegšanu tiek pieņemts Publisku izklaides un 

svētku pasākumu drošības likumā noteiktos termiņos.  

4.3. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi tajā 

piedalījušies locekļi un komisijas sekretārs.  

4.4. Komisija ir tiesīga izskatīt lietu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puses no Komisijas 

locekļiem ar lēmēja balsstiesībām. 

4.5. Komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm 

sadaloties līdzīgi, izšķiroša ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā 

vietnieka balss. 

4.6. Komisijas sekretārs paziņo pasākuma organizatoram par iesnieguma izskatīšanas laiku. 

4.7. Izskatot iesniegumu un pieņemot lēmumu, Komisija pārliecinās vai: 

4.7.1. pasākuma organizators ir ievērojis visas Publisku izklaides un svētku pasākumu 

drošības likuma prasības; 

4.7.2. iesniegumā pieteiktais pasākums netraucēs citu Pašvaldībai agrāk pieteikto publisku 

pasākumu norisi; 

4.7.3. pasākuma rīkošana paredzētajā laikā un vietā neradīs būtiskus transporta vai gājēju 

kustības traucējumus, neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai 

veselību, atbildīs pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

4.7.4. iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti un, vai saņemti visi 

nepieciešamie saskaņojumi.  

4.7. Komisijas sekretārs kārto Komisijas lietvedību. Komisijas sēžu protokoli tiek glabāti 

Pašvaldības administrācijas telpās. 

 

5. Komisijas tiesības un pienākumi. 

 

5.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt darbam nepieciešamo informāciju no valsts un 

pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī uzaicināt uz sēdi valsts, 

pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un speciālistus. 

5.2. Komisijai ir pienākumi iesniegumus izskatīt savlaicīgi un objektīvi, uzklausīt iesniegumu 

iesniedzējus, pieņemt motivētu un tiesisku lēmumu. 

 

6. Komisijas lēmuma apstrīdēšana. 

 

Komisijas pieņemto lēmumu neizsniegt atļauju pasākuma rīkošanai pasākuma organizators 

var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.    

 

 

Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē 2010.gada 14.aprīlī pieņemtais komisijas 

nolikums. 

 

 

Viesītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                            J.Dimitrijevs 

 

 
 


