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I.

Vispārīgie jautājumi

1.
Dundagas novada pašvaldības Sporta komisija (turpmāk arī – komisija) ir Dundagas
novada pašvaldības domes izveidota komisija, kuras mērķis ir īstenot vienotu pašvaldības
politiku sporta jomā un veicināt sporta attīstību novadā.
2.
Komisija savā darbībā rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, domes lēmumiem,
rīkojumiem un šo nolikumu.
3.
Komisijas darbību nodrošina un izdevumus, kas saistīti ar komisijas darbības
materiāltehnisko nodrošinājumu, sedz Dundagas novada pašvaldības iestāde “Centrālā
administrācija”.
II.
4.

Komisijas uzdevumi un tiesības

Komisijas uzdevumi un tiesības:

4.1.
iesniegt priekšlikumus novada sporta attīstības stratēģijai;
4.2.
noteikt prioritātes sporta attīstībai novadā;
4.3.
iesniegt priekšlikumus novada speciālistam sporta jomā par finansējuma apjomu,
sagatavojot kārtējo sporta budžeta pieprasījumu;
4.4.
koordinēt valsts pārvaldes, pašvaldības un nevalstisko institūciju sadarbību novada
sporta dzīves jomā;
4.5.
piedalīties gada sporta pasākumu plāna un izmaksu tāmju sagatavošanā;
4.6.
piedalīties novada sporta pasākumu rīkošanā;
4.7.
piedalīties ar sportu saistītu projektu izstrādāšanā un īstenošanā, izskatīt juridisko un
fizisko personu sūdzības, priekšlikumus un iesniegumus komisijas kompetencē esošajos
jautājumos;
4.8.
komisija uz savām sēdēm var pieaicināt nepieciešamos speciālistus;
4.9.
izvirzīt apbalvošanai personas, kuras sniegušas nozīmīgu ieguldījumu novada sportā.

III.
5.

Komisijas sastāvs

Komisijas sastāvu apstiprina dome.

6.
Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komisijas
priekšsēdētāja vietnieks, kurus komisijas locekļi ievēlē no sava vidus.
7.

Komisijas priekšsēdētājs:

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

organizē un vada komisijas darbu;
kontrolē pieņemto lēmumu izpildi;
nosaka komisijas sēžu laiku un darba kārtību;
sasauc un vada komisijas sēdes;
nosaka komisijas locekļu pienākumus;
pārstāv komisiju citās institūcijās.

IV.

Komisijas darbība

8.
Komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs pēc savas vai komisijas locekļu iniciatīvas.
Komisijas sēdes ir atklātas.
9.

Komisija ir lemttiesīga ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

10.
Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē no komisijas locekļiem
ievēlēts komisijas sekretārs.
11.
Komisija lēmumu pieņem, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir
sēdes vadītāja balss.
12.
Sēdes darba kārtība komisijas locekļiem tiek nosūtīta ne vēlāk kā trīs darbdienas
pirms komisijas sēdes.
13.

Komisijas sēdes protokolā ieraksta šādas ziņas:

13.1.
komisijas nosaukums;
13.2.
sēdes norises vieta, datums un laiks;
13.3.
sēdes vadītāja un dalībnieku vārds un uzvārds;
13.4.
uzaicināto personu vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija un amats;
13.5.
to komisijas locekļu vārds un uzvārds, kuri nepiedalās sēdē;
13.6.
sēdes darba kārtības jautājumi;
13.7.
komisijas lēmumi;
13.8.
komisijas locekļu un uzaicināto personu viedokļi, kas atšķiras no komisijas pieņemtā
lēmuma, ja kāds no sēdes dalībniekiem to pieprasa;
13.9.
komisijas locekļu paraksts un tā atšifrējums.
14.

Komisijas locekļiem nav tiesību atturēties no balsošanas.

15.
Uzraudzību pār komisijas darbību veic dome. Komisijas pieņemtos lēmumus un
faktisko rīcību var apstrīdēt Dundagas novada domē. Domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

V.

Nobeiguma noteikums

16.
Ar nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Dundagas novada
pašvaldības domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.272 “Par sporta komisijas nolikumu
un sastāvu” 1.punktu apstiprināto nolikumu “Dundagas novada pašvaldības Sporta komisijas
nolikums”.

Domes priekšsēdētājs

G. Laicāns

