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Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2011.gada 27. janvāra lēmumu 18/1
Ar grozījumiem:
�

27.02.2014. Dobeles novada domes sēdes lēmums Nr.56/2 „Par grozījumu Dobeles novada domes

saimnieciskās komisijas nolikumā”

Dobeles novada domes saimnieciskās komisijas nolikums
1. Dobeles novada domes saimnieciskā komisija (turpmāk tekstā – KOMISIJA) ir Dobeles
novada domes (turpmāk – DOME) izveidota institūcija, kura pilnvarota pieņemt lēmumus
par:
1) dāvinājuma (ziedojuma), ja tā summa vai vērtība ir robežās no 701 euro līdz 15000 euro,
pieņemšanu pašvaldības iestādēs;
2) atvaļinājuma, Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā noteikto sociālo garantiju,
brīvdienu, piemaksu un naudas balvu piešķiršanu domes priekšsēdētājam;
3) domes deputātu došanos komandējumos un darba braucienos.
(ar grozījumiem kas izdarīti 27.02.2014.)

2. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumus, Dobeles novada pašvaldības saistošos noteikumus, domes lēmumus
un šo Nolikumu.
3. KOMISIJA savus uzdevumus veic patstāvīgi, ciktāl tās darbību nereglamentē komisijai
saistoši normatīvie akti, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un
iestādēm, pieaicinātiem ekspertiem.
4. KOMISIJA sastāv no DOMES deputātiem, tās sastāvu apstiprina, kā arī izmaiņas tajā
izdara ar DOMES lēmumu.
5. KOMISIJAS darbs notiek sēdēs, ko izziņo KOMISIJAS priekšsēdētājs, informējot
KOMISIJAS locekļus par sēdes darba kārtību ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sēdes.
6. KOMISIJAS sēdes vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā KOMISIJAS
priekšsēdētāja vietnieks, kuru ievēlē no komisijas locekļu vidus.
7. KOMISIJAS sekretārs tiek iecelts ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un nav
KOMISIJAS loceklis.
8. KOMISIJAS sēdes organizē un lietvedību kārto KOMISIJAS sekretārs.
9. KOMISIJA ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no KOMISIJAS
locekļiem. KOMISIJA savus lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar sēdē klātesošo
KOMISIJAS locekļu balsu vairākumu. Katram KOMISIJAS loceklim ir viena balss.
Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā balss ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss.
10. KOMISIJAS pieņemtos lēmumus noformē protokola veidā. Protokolu paraksta
KOMISIJAS priekšsēdētājs un sekretārs.
11. KOMISIJAS lēmumi apstrīdami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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