APSTIPRINĀTS
ar Tukuma novada Domes 27.07.2017.
lēmumu (prot.Nr.14, 17.§.)

SPORTA KOMISIJAS
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Tukuma novada Domes (turpmāk - Dome) Sporta komisiju (turpmāk – komisija) izveido
ar Tukuma novada Domes lēmumu ne vairāk kā 13 (trīspadsmit) cilvēku sastāvā.
2. Komisijas sastāvā ir:
2.1. Domes sporta metodiķis;
2.2. Tukuma Sporta skolas direktors;
2.3. SIA „Tukuma ledus halle” valdes loceklis;
2.4. Irlavas pagasta Sporta nama vadītājs;
2.5. pagastu pārvalžu sporta darba organizatori;
2.6. Domē pārstāvēto politisko partiju izvirzītie 6 (seši) pārstāvji, pa vienam no katras partijas.
3. Komisija sagatavo un iesniedz Domei priekšlikumus par:
3.1. dažādiem sporta jautājumiem;
3.2. pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu no kārtējā gada budžetā
apstiprinātajiem sporta pasākumu izdevumiem neparedzētiem gadījumiem vai pašvaldības
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem;
3.3. budžeta līdzekļu pieprasījumu ikgadējā finansējuma saņemšanai sporta pasākumiem.
4. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos likumus, Ministru kabineta
noteikumus, pašvaldības saistošos noteikumus un lēmumus, Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieku un pašvaldības izpilddirektora rīkojumus un šo nolikumu.
Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs un komisijas locekļi, pildot komisijas locekļa
pienākumus, nav amatpersonas likuma izpratnē.
II. Komisijas darbība
5. Komisija tās pirmajā sēdē no komisijas locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un
vietnieku.
6. Komisijas priekšsēdētājs komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības.
7. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu
vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
8. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 7 (septiņi) komisijas locekļi.
9. Komisijas loceklim nav atļauts vērtēt (piedalīties balsojumā) aktivitātes un līdzfinansējuma
pieprasījumus to iestāžu, Sporta klubu, biedrību un nodibinājumu interesēs, kuras viņš pats pārstāv,
vai par kurām pats vai ar viņu saistītas personas ir iesniegušas pieteikumu.
10. Ja komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla trīs reizes pēc kārtas neierodas uz komisijas
sēdi, pēc komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma Dome var lemt par viņa izslēgšanu no komisijas
sastāva.

11. Tehniski komisijas darbu nodrošina Domes administrācija. Komisijas sēdes tiek
protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā
komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un protokolētājs.
12. Komisija atrodas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā.
13. Komisija darbojas līdz jaunas komisijas izveidošanai.
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