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Nīcas   novada sakoptās vides komisijas 
NOLIKUMS 

 

I. 
Vispārīgie noteikumi 

 
1. Novada sakoptās vides komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir ar Nīcas novada domes 

(turpmāk tekstā – Dome) lēmumu izveidota institūcija, kas veic Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos, Domes saistošajos noteikumos un lēmumos un šajā Nolikumā paredzētās funkcijas. 
 

2. Komisijas darbības teorija ir Nīcas novada administratīvā teritorija. 
 

3. Komisija izveidota ar mērķi: 

 3.1. izstrādāt priekšlikumus sakopto sētu kustības aktivizēšanai un motivēt privātmāju 

saimniekus savu sētu sakopšanā;  

 3.2. organizēt sakopto sētu saimnieku interešu kopas pasākumus – konkursu/parādi, 

apmācības, izbraukumus, Nīcas dārzu dienu u.c. 

 
II.   

Komisijas struktūra un darba organizācija 
 

4. Komisijas locekļu skaitu un personālsastāvu apstiprina Dome. Komisija no sava sastāva 

ievēl komisijas priekšsēdētāju un komisijas sekretāru. 
 

5. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto viņa 

norīkots komisijas loceklis. 
 

6. Komisijas darbs notiek sēdēs, tās tiek protokolētas. Komisija savas darbības 

nodrošināšanai ir tiesīga uz savu sēdi uzaicināt speciālistus, domes darbiniekus padomdevēja 

statusā. 
 

7. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Par sēdes norises vietu, laiku un darba 

kārtību Komisijas locekļiem paziņo ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes, ārkārtas sēdes gadījumā 

– ne vēlāk kā divas stundas pirms sēdes. 
 

8. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem, ieskaitot 

priekšsēdētāju. Lēmumu pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis 
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sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis atturas no balsošanas 

un piedalīšanās lēmuma pieņemšanā, ja lēmums skar viņa vai viņa ģimenes locekļu intereses, kas 

attiecīgi tiek atzīmētas sēdes protokolā. 
 

9. Komisijas sēdes tik protokolētas. Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un  

protokolists. 
 

10. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Domes priekšsēdētāja 

norīkoti domes darbinieki. 
 

11. Komisijas darbs tiek apmaksāts saskaņā ar Domes lēmumiem. 

 
III. 

Komisijas kompetence un sadarbība 
 

12. Komisija savu darbu veic sadarbībā ar domes komitejām, Domes izpilddirektoru, kā arī 

pieaicinot citus kompetentus speciālistus. 
 

13. Nepieciešamības gadījumā uz komisijas sēdi var tikt uzaicināta izskatāmā jautājumā 

ieinteresēta persona. 
 

14. Komisija darbību izbeidz ar esošā deputātu sasaukuma pilnvaru izbeigšanos vai ar novada 

domes sēdes lēmumu. 

 
IV. 

Komisijas darbības izbeigšana 
 

15. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Nīcas novada domes sēdē. 
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