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VALKAS NOVADA DOMES 

SAPULČU, GĀJIENU UN PIKETU KOMISIJAS  

N O L I K U M S 

 

1.Vispārīgie jautājumi 

1.1. Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisiju (turpmāk tekstā –  Komisija) izveido ar 

Valkas novada domes lēmumu 5 locekļu sastāvā, ar mērķi izskatīt iesniegumus par pieteiktajām sapulcēm, 

gājieniem, piketiem un publiskiem izklaides pasākumiem un pieņemt lēmumu par minēto pasākumu 

atļaušanu vai aizliegšanu. 

1.2. Komisija savā darbībā vadās no Latvijas Republikas Satversmes, likuma „Par sapulcēm, gājieniem un 

piketiem”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma un citiem likumiem, Ministru Kabineta 

noteikumiem un citiem  normatīvajiem aktiem, novada domes pieņemtiem saistošiem noteikumiem un 

lēmumiem, pašvaldības nolikuma un šā nolikuma. 

1.3.Komisija savā darbībā ir patstāvīga, komisija sadarbojas ar Valsts un pašvaldību policiju un ar citām 

valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.  

1.4. Komisijas darbības pārraudzību un darbības finansiālo nodrošinājumu veic Valkas novada dome. 

 

2. Komisijas uzdevumi, tiesības un pienākumi 

2.1. Komisijas uzdevumi: 

2.1.1. izskatīt iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus par pieteiktajām  sapulcēm, gājieniem un 

piketiem, vadoties no likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”; 

2.1.2. izskatīt iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus par pieteiktajiem publiskajiem izklaides 

pasākumiem, vadoties no Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma; 

2.1.3. dot atļauju vai aizliegt rīkot sapulces, gājienus, piketus un publiskus izklaides pasākumus. 

2.2. Komisijas tiesības: 

2.2.1. uzaicināt uz Komisijas sēdi trešās personas, ja tas ir nepieciešams; 
2.2.2. uzaicināt uz sēdi speciālistus un saņemt viņu atzinums; 
2.2.3. pieprasīt no iesniedzēja visus attiecīgos normatīvos aktos noteiktos dokumentus; 
2.2.4. lūgt iesniedzēju novērst iesniegumā nepilnības un trūkumus. 

2.3. Komisijas pienākumi: 

2.3.1. izskatīt iesniegumus normatīvajos aktos noteiktajos termiņos; 
2.3.2. uzaicināt uz Komisijas sēdi iesniedzēju, pašvaldības un Valsts policiju; 



2.3.3. izskaidrot iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz sapulču, 
gājienu, piketu un publisku izklaides pasākumu rīkošanu; 

 

3.Komisijas struktūra un darbība 

3.1. Komisijas sastāvu apstiprina Valkas novada dome.  

3.2. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. 

3.3. Komisijas priekšsēdētājs: 

3.3.1. sasauc un vada Komisijas sēdes, ir atbildīgs par Komisijas uzdevumu un lēmumu izpildi; 

3.3.2. pārstāv Komisiju citās institūcijās un iestādēs; 

3.3.3. paraksta komisijas lēmumus; 

3.3.4. nosaka komisijas locekļu pienākumus. 

 

3.4.Komisijas sekretārs: 

3.4.1. izziņo komisijas sēžu laiku; 

3.4.2. protokolē komisijas sēdes; 

3.4.3. gatavo protokolu izrakstus; 

3.4.4. kārto Komisijas sēžu lietvedību; 

3.4.5. sagatavo un izsniedz Komisijas pieņemtos lēmumus. 

 

3.5. Komisija darbu veic koleģiāli. Komisija pieņem lēmumus ar Komisijas locekļu balsu  vairākumu, 

atklāti balsojot. Ja balsis dalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklim, 

kurš nepiekrīt Komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. 

3.6. Komisijas sēdes notiek pēc iesnieguma saņemšanas likumā noteiktajā termiņā. 

3.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi sēdē piedalījušies 

Komisijas locekļi un sekretārs. 

  
4.Administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtība 

4.1. Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

5.Citi noteikumi 

5.1. Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas locekļi par darbu Komisijā saņem atlīdzību saskaņā ar Valkas 

novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu. 

 

Priekšsēdētājs         K.Albergs 

 

 


