APSTIPRINĀTI
Ar Ropažu novada domes
2010.gada 24.novembra lēmumu
Nr.___, prot. Nr.__
ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS NOLIKUMS
Izstrādāts saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”
61.pantu un Ropažu novada pašvaldības nolikuma 13.punktu.
I.Vispārīgie noteikumi
1.1. Ropažu novada pašvaldības Administratīvā komisija (turpmāk – Komisija) Ropažu
novadā izveidota, lai palīdzētu nodrošināt sabiedrisko kārtību Ropažu novada
administratīvajā teritorijā.
1.2. Komisija savā darbā ievēro likumu “Par pašvaldībām”, Latvijas administratīvo
pārkāpumu kodeksu, Ropažu novada pašvaldības nolikumu, Ropažu novada pašvaldības
saistošos noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus.
2. Komisijas darba organizācija
2.1. Administratīvo komisiju ievēl Ropažu novada dome uz savu pilnvaru laiku domes
Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc pašvaldību vēlēšanām Komisija ir tiesīga izskatīt visus
tās kompetencē ietilpstošos jautājumus līdz jaunas komisijas ievēlēšanai.
2.2. Administratīvā komisija savā darbā tieši pakļauta Ropažu novada domei.
2.3. Administratīvās komisijas organizatorisko dabu veic komisijas priekšsēdētājs, ko
ievēl komisijas locekļi pirmajā komisijas sēdē.
2.4. Komisijas sēdes protokolē un komisijas lietvedību nodrošina komisijas sekretārs,
kuru nozīmē Administratīvās komisijas priekšsēdētājs.
Komisijas lēmumus paraksta visi komisijas locekļi, lēmumu norakstus tiesīgi
parakstīt - komisijas priekšsēdētājs, vai izņēmuma gadījumos, komisijas sekretārs.
2.5. Komisija iesniedz novada domei priekšlikumus lēmumprojektu veidā jautājumos, kas
attiecas uz sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Ropažu novadā.
2.6. Komisijas locekļu darba samaksa noteikta atbilstoši domes darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumam.
2.7.Administratīvās komisijas uzliktā un iekasētā soda nauda tiek izlietota sekojoši:
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2.7.1. 40 % no iekasētās soda naudas tiek izlietota komisijas locekļu materiālajai
stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei.
2.7.2. 60 % no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti domes budžetā.

3. Komisijas izskatāmie jautājumi
3.1. Komisija izskata kompetentu amatpersonu sastādītos administratīvo pārkāpumu
protokolus kārtībā, kas noteikta administratīvo pārkāpumu kodeksā.
3.2. Komisija izskata iesniegumus no Ropažu novada iedzīvotājiem, kas saistīti ar
sabiedriskās kārtības traucējumiem, patvarību, tiesību aizskārumiem, kā arī citiem
strīdīgiem jautājumiem, kas neietilpst citu Ropažu novada domes pastāvīgo komiteju vai
komisiju kompetencē.
3.3. Komisijas locekļi pēc novada deputātu vai domes izpilddirektora pieprasījuma, pēc
iedzīvotāju iesniegumiem vai pēc savas iniciatīvas veic reidus Ropažu novada
administratīvajā teritorijā, pārbaudot, kā tiek ievēroti Ropažu novada domes saistošie
noteikumi un citi normatīvie akti, kas regulē sabiedrisko kārtību (Latvijas valsts karoga
likums, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, Suņu un kaķu turēšanas noteikumi,
ugunsdzēsības noteikumi, vides aizsardzības prasības, ceļu satiksmes noteikumi, u.c.).

Komisijas priekšsēdētājs
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