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Dobelē
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Satiksmes drošības komisija (turpmāk - komisija ) ir Dobeles novada domes
izveidota institūcija, kas nodrošina pašvaldības funkciju realizēšanu ceļu satiksmes
drošības jomā Dobeles novada administratīvajā teritorijā.
2. Komisija sava darbībā ievēro LR likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus
normatīvos aktus un šo nolikumu.
3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar pašvaldības
administrāciju, struktūrvienībām, valsts vai citu pašvaldību institūcijām un
iestādēm, ar juridiskām un fiziskām personām.
II.

Komisijas uzdevumi

4. Komisijas darbības mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes drošības organizāciju
pašvaldības iedzīvotāju interesēs.
5. Komisijas galvenie uzdevumi ir:
5.1. 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;
5.2. noteikt bīstamos ceļa posmus apdzīvotās vietās, organizēt to uzskaiti un riska
faktoru novēršanu;
5.3. organizēt un nodrošināt drošu ceļu satiksmes dalībnieku kustību apdzīvotajās
vietās novada administratīvajā teritorijā, izskatīt fizisku un juridisku personu
priekšlikumus;
5.4. izskatīt būvniecības projektus saistībā ar transporta kustības organizāciju,
sniedzot priekšlikumus un atzinumus par to atbilstību ceļa satiksmes drošības
principiem;

5.5. nodrošināt ceļu satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanu, iesniegt
priekšlikumus par finanšu līdzekļu piesaistīšanu ceļu satiksmes drošības
uzdevumu risināšanai;
5.6. organizēt ceļu satiksmes organizācijas projektu izskatīšanu un lemt par
pašvaldības līdzdalību tajos.
6. Komisija koordinē valsts un novada pašvaldības institūciju sadarbību ceļu
satiksmes drošības un organizācijas jomā.
III. Komisijas tiesības
7. Komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju, dokumentus un skaidrojumus no valsts
un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām, kas nepieciešama
noteikto uzdevumu sekmīgai veikšanai.
8. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus, speciālistus un ieinteresētās personas
piedalīties sēdēs, sniegt atzinumus un izteikt viedokļus un argumentus.
IV. Komisijas darba organizēšana
9. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietnieks, kuru no sava vidus ievēl komisijas locekļi.
10. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, sēdes var notikt, ja tajās piedalās
vairāk kā puse no komisijas locekļiem.
11. Lēmumu par ceļu satiksmes drošības organizāciju pieņemšanā komisija ievēro
ceļu satiksmes drošības prasības.
12. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar balsu vairākumu, ja balsis
sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
13. Sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretāre.
14. Komisijas sekretāri no sava vidus ievēl komisijas locekļi.
15. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Dobeles novada domē viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto.
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