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I.Vispārīgie jautājumi 

1. Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Ielu un ceļu apsaimniekošanas 
komisijas nolikums nosaka pašvaldības Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas (turpmāk – 
Komisija) struktūru, uzdevumus, tiesības un pienākumus, kā arī kārtību, kādā tiek organizēts 
Komisijas darbs.    

2. Komisija ir Saulkrastu novada domes (turpmāk – Dome) padotībā esoša koleģiāla institūcija, 
kuru izveido ar Domes lēmumu.  

3. Komisija savā darbībā ievēro ārējos un iekšējos normatīvos aktus, domes lēmumus un šo 
nolikumu. 

4. Komisijas darbu organizē sadarbībā ar Domi, pašvaldības centrālo administrāciju, tās 
struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām juridiskām un fiziskām 
personām. 

 
II. Komisijas kompetence un uzdevumi  

5. Komisija veic šādus uzdevumus: 
5.1.  nodrošina pašvaldības ielu un ceļu finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas un pašvaldības 
budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu izlietojuma racionālu plānošanu, tā likumību 
un pareizību; 
5.2.  savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus par 
Komisijas kompetencē esošiem jautājumiem un sniedz atbildes uz iesniegumiem; 
5.3.  izvērtē un saskaņo dokumentus, kas saistīti ar finanšu līdzekļu pieprasījumu ielu un ceļu 
uzturēšanai un atjaunošanai (defektu akti, izmaksu tāmes un tml.);  
5.4.  izstrādā un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības Ielu un ceļu fonda finanšu līdzekļu 
izlietošanas plānu, kā arī grozījumus plānā; 
5.5. sniedz priekšlikumus pašvaldības budžeta projektam par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un atjaunošanai; 
5.6.  sniedz priekšlikumus Domei par drošu transporta un gājēju kustību, par remontējamiem 
ielu un ceļu posmiem un to prioritātēm; 
5.7.   izskata kapitālsabiedrības, kura saskaņā ar deleģēšanas līgumu veic pašvaldības ielu un 



ceļu uzturēšanu un atjaunošanu (turpmāk – Ceļu pārvaldītājs), priekšlikumus par Ielu un ceļu 
fonda finanšu līdzekļu izlietošanu; 

5.8. kontrolē Ceļu pārvaldītāja apsaimniekojamo ielu un ceļu uzturēšanas prasību 
nodrošināšanu saskaņā ar deleģēšanas līgumu; 

5.9. sagatavo sarakstus par pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas klasēm un prioritātēm, kā arī 
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas prasībām ziemas un vasaras periodā; pēc sarakstu 
apstiprināšanas Domes sēdē, tie publicējami pašvaldības interneta vietnē; 

5.10. sagatavo un apstiprina ceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas; 

5.11. apstiprina ceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālu un darbu nodošanas un 
pieņemšanas žurnālu; 

5.12. izskata jautājumus un sniedz atzinumu pašvaldības centrālai administrācijai par 
transportlīdzekļu satiksmes slēgšanu vai ierobežošanu uz pašvaldības ielām un ceļiem. 
5.13. pieņem lēmumus par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmju, ceļa 
apzīmējumu un tml.) izvietošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

 
6. Komisijai ir tiesības: 

6.1. izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus par ielu, ceļu un/vai to aprīkojuma 
remonta nepieciešamību šim mērķim paredzēto finanšu resursu ietvaros; 

6.2. pieprasīt un saņemt no Ceļu pārvaldītāja atskaites par ar deleģēšanas līgumu 
saņemto deleģēto uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu;  

6.3. pieprasīt un saņemt Komisijas darbam nepieciešamo informāciju no valsts un 
pašvaldības iestādēm, citām juridiskām un fiziskām personām;  

6.4. nepieciešamības gadījumā uzaicināt uz Komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un 
citu institūciju amatpersonas un speciālistus;  

6.5. uzklausīt iesnieguma iesniedzēja un citu uzaicināto personu paskaidrojumus, 
argumentus un viedokli; 

6.6. atlikt jautājuma izskatīšanu līdz apstākļu noskaidrošanai un papildus informācijas 
saņemšanai, rakstiski par to informējot iesniedzēju; 

7. Pirms 5.13. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas Ceļu pārvaldītājs sniedz Komisijai 
priekšlikumu par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.  

8. Ceļu pārvaldītājs nodrošina attiecīgās dokumentācijas sagatavošanu un satiksmes 
organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanas saskaņošanu ar Valsts akciju sabiedrību 
„Latvijas Valsts ceļi”. 

 

III. Komisijas sastāvs, komisijas locekļu un sekretāra kompetence  

9. Komisija darbojas, un tās sastāvu apstiprina Dome. 
10. Komisijas sastāvā ir Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un viens 

vai vairāki Komisijas locekļi.  

11. Komisijas priekšsēdētājs: 
11.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu, sasauc un vada Komisijas sēdes un Komisijas 
ārkārtas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību, plāno sēžu norises vietu un laiku, paraksta 
Komisijas sēžu protokolus; 



11.2. ierosina jautājumu izskatīšanu komiteju un Domes sēdēs, sniedz Domei priekšlikumus, 
paskaidrojumus, ieteikumus jautājumos, kas ietilpst Komisijas kompetencē un nodrošina 
Komisijas kompetencē esošo Domes lēmumu projektu sagatavošanu; 
11.3. pārstāv Komisiju valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskām un 
juridiskām personām; 
11.4. atbild par Komisijas rīcībā nodoto, ienākošo un esošo dokumentu saglabāšanu; 
11.5. koordinē Komisijas sadarbību ar Domi, pašvaldības centrālo administrāciju, tās 
struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām juridiskām un fiziskām 
personām; 
11.6. nodrošina Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 
11.7.  sagatavo priekšlikumus par finanšu līdzekļu nepieciešamību Komisijas 

uzdevumu veikšanai; 
11.8. paraksta Komisijas atbildes vēstules uz iesniegumiem, saskaņo un paraksta 

dokumentus, kas saistīti ar finanšu līdzekļu izlietojumu (izpildīto darbu akti, pieņemšanas-
nodošanas akti, rēķini un tml.);  

11.9. veic citus pienākumus savas kompetences ietvaros. 

12. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

12.1. nepieciešamības gadījumā sasauc Komisijas sēdes un Komisijas ārkārtas sēdes, 
apstiprina sēžu darba kārtību, plāno sēžu norises vietu un laiku; 

12.2. ierosina jautājumu izskatīšanu komiteju un Domes sēdēs, sniedz Domei priekšlikumus, 
paskaidrojumus, ieteikumus jautājumos, kas ietilpst Komisijas kompetencē un, kuru 
risināšanai nepieciešams Domes lēmums; 

12.3. sagatavo priekšlikumus par finanšu līdzekļu nepieciešamību Komisijas uzdevumu 
veikšanai; 
12.4.  paraksta Komisijas atbildes vēstules uz iesniegumiem, saskaņo un paraksta 
dokumentus, kas saistīti ar finanšu līdzekļu izlietojumu (izpildīto darbu akti, pieņemšanas-
nodošanas akti, rēķini un tml.); 
12.5. pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa 
uzdevumā; 
12.6.  veic citus pienākumus savas kompetences ietvaros. 

 
13. Komisijas locekļi: 

13.1.  piedalās Komisijas sēdēs; 
13.2.  pieņem lēmumus, balsojot; 
13.3. paraksta Komisijas sēžu protokolus;  
13.4. iesniedz Komisijas priekšsēdētājam vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam 

priekšlikumus par Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem; 
13.5. veic citus pienākumus savas kompetences ietvaros. 
 

14. Komisijas sekretārs ir pašvaldības centrālās administrācijas darbinieks, kurš tehniski 
nodrošina Komisijas darbu un kuram šis pienākums ir noteikts saskaņā ar amata aprakstu 
vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. 

15. Komisijas sekretārs: 
15.1.  nodrošina Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu; 
15.2.  saskaņojot ar Komisijas priekšsēdētāju vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, 

plāno Komisijas sēdes darba kārtību; 
15.3.  saskaņojot ar Komisijas priekšsēdētāju vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieku, 

pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir nepieciešama; 



15.4.  protokolē Komisijas sēdes gaitu; 
15.5. sagatavo un nodod izpildei Komisijas lēmumus; 
15.6. sagatavo atbildes vēstuļu projektus par pieņemtajiem lēmumiem; 
15.7. sagatavo Domes lēmumu projektus par Komisijas kompetencē esošajiem 

jautājumiem; 
15.8. organizē Komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu Domes arhīvā; 
15.9.  pilda citus Komisijas priekšsēdētāja vai Komisijas priekšsēdētāja vietnieka 
uzliktos pienākumus un norādījumus. 

16. Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai Komisijas loceklis, 
iesniedzot Domē pamatotu iesniegumu, ir tiesīgs atteikties no dalības Komisijā. 
 

IV. Komisijas darba organizācija 

17. Komisijas lēmumus pieņem sēdēs. Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks sasauc Komisijas sēdi, nosakot sēdes norises vietu un laiku. Komisijas sēdes 
sasauc ne retāk, kā reizi mēnesī. 

18. Komisijas sēdē bez balss tiesībām tiek uzaicināts piedalīties Ceļu pārvaldītāja pārstāvis – 
valdes loceklis un/vai ar valdes locekļa rīkojumu noteikts atbildīgais darbinieks ielu un ceļu 
apsaimniekošanas jautājumos. 

19. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu noformē un paraksta piecu 
darbu dienu laikā pēc Komisijas sēdes. Protokolu paraksta attiecīgā sēdē klātesošie 
Komisijas locekļi. 

20. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir 
viena balss. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam vai, viņa 
prombūtnē, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam. 

21. Komisija izskata jautājumus un ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi Komisijas locekļi.  
22. Komisijas lēmumus var apstrīdēt Domē. 
 

V. Pārejas noteikumi 
 
23. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī. 
24. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos zaudē spēku 2006.gada 22.februāra Saulkrastu novada domes 

Ielu un ceļu apsaimniekošanas komisijas nolikums”. 
(Grozīts ar SND 24.02.2016. iekšējiem noteikumiem Nr.3) 
 

 
Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 
 
 
 
 
 
 
  



 


