Grozījumi:
 ar 2017.gada 29.augusta sēdes lēmumu (prot.Nr.9 (15), 19.§)
 ar 2017. gada 28.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.16(22), 50.§)

APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2010.gada 17.marta sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 6.§)

BALDONES NOVADA VIDES KOMISIJAS
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Baldones novada Vides komisija (turpmāk tekstā – Vides komisija) ir koleģiāla institūcija, kas ir
izveidota ar Baldones novada domes (turpmāk tekstā – Domes) lēmumu saskaņā ar Domes nolikumu uz
tās pilnvaru laiku.
1.2. Vides komisija ir Domes pakļautībā un tā tiek finansēta no Domes budžeta līdzekļiem.
1.3. Vides komisija ir Attīstības komitejas patstāvīgā komisija.
(grozīts ar domes 29.08.2017. sēdes lēmumu (prot.Nr.9 15), 19.§)

1.4. Vides komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus,
Baldones novada domes nolikumu un lēmumus, Baldones novadā spēkā esošos Saistošos noteikumus un
citus Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
(grozīts ar domes 28.11..2017. sēdes lēmumu (prot.Nr.16(22), 50.§)

1.5.Vides komisijas locekļi ievēl komisijas priekšsēdētāju.

2. KOMISIJAS DARBĪBAS MĒRĶIS
2.1. Baldones novada dabas (zaļo) resursu apzināšana, aizsardzība, ilgtspējīga izmantošana un vides
kvalitātes uzlabošana.
3. VIDES KOMISIJAS UZDEVUMI
3.1. Sekmēt Baldones novada teritorijas dabas un kultūrvēsturiskās vides aizsardzību.
3.2. Izvērtēt Baldones novada teritorijā esošo dabas resursu (smilts, ūdens, dūņu u.c.) racionālu
izmantošanu.
3.3. Veicināt atkritumu saimniecības sakārtošanu videi draudzīgā veidā (šķirojot atkritumus u.c.).
3.4. Piedalīties RAPA “Radons” darbības periodiskā uzraudzībā.
3.5. Sadarboties ar Domes dienestiem un Labiekārtošanas komisiju Baldones novada teritorijas sakopšanā.
3.6. Piedalīties un sagatavot Domes sniedzamos atzinumus (IVN u.c.) par dažādu objektu būvniecību
Baldones novada teritorijā.
3.7. Piedalīties aktuālu vides problēmu risināšanā Baldones novada teritorijā.
3.8. Sniegt priekšlikumus Domes komitejām vides kvalitātes uzlabošanai.
(grozīts ar domes 28.11..2017. sēdes lēmumu (prot.Nr.16(22), 50.§)

3.9. Izglītot Baldones iedzīvotājus un skolu jaunatni Vides jautājumos sadarbībā ar Vides institūcijām un
sabiedriskām organizācijām.
3.10. Piedalīties Baldones novada teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma projektu
izstrādē.
3.11. Pētīt un izmantot citu novadu un ārvalstu pieredzi vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī finansiālo
līdzekļu piesaistē.
3.12. Atbilstoši savai kompetencei sniegt informāciju un palīdzību juridiskajām un fiziskajām personām
vides jautājumu risināšanā.
3.13. Sekmēt tūrisma attīstību Baldones novada teritorijā
4. VIDES KOMISIJAS TIESĪBAS
4.1. Pieprasīt un saņemt no Baldones novada teritorijā esošajām iestādēm, organizācijām un pašvaldības
institūcijām nepieciešamo informāciju Vides komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.
4.2. Atbilstoši savai kompetencei sagatavot un iesniegt Domei apstiprināšanai lēmumu projektus.
4.3. Savas kompetences ietvaros ar Baldones novada Domes pilnvarojumu pārstāvēt Domes intereses
dažādās institūcijās (Vides ministrijā, MK u.c.)
5. KOMISIJAS STRUKTŪRA UN DARBA ORGANIZĀCIJA
5.1. Vides komisijā darbojas 6 komisijas locekļi, kurus ieceļ un atbrīvo ar Domes lēmumu.
(grozīts ar domes 29.08.2017. sēdes lēmumu (prot.Nr.9 15), 19.§)

5.2. Vides komisijas darbs notiek sēdēs, kuras tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Sēdes ir atklātas.
(grozīts ar domes 28.11..2017. sēdes lēmumu (prot.Nr.16(22), 50.§)

5.3.Vides komisijas sēdes vada tās priekšsēdētājs vai komisijas ievēlēts sēdes vadītājs.
5.4. Vides komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.
Vides komisija lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena
balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
5.5. Vides komisija pieņemtos lēmumus noformē protokola veidā. Protokolu paraksta Vides komisijas
priekšsēdētājs un sekretārs.
5.6. Vides komisija vides jautājumu risināšanā sadarbojas ar Domi un tās institūcijām, citām Domes
izveidotām komitejām un komisijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem u.c., kā arī ar dažādām
vides institūcijām un organizācijām.
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

