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1. Vispārējie jautājumi

1.1. Rēzeknes pilsētas domes Kultūras komisija ir Rēzeknes pilsētas domes institūcija pilsētas kultūras dzīves aktivitāšu popularizēšanai, attīstībai un savstarpējās sadarbības veicināšanai.
1.2. Rēzeknes pilsētas domes Kultūras komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumu
„Par pašvaldībām” un Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus – „Rēzeknes pilsētas
pašvaldības nolikums”.
1.3. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un iestādēm.
2. Komisijas darbības mērķi un galvenie uzdevumi
2.1. Kultūras komisijas darbības mērķis ir veidot Rēzeknes pilsētas Kultūrpolitiku un savstarpēji
sadarbojoties, veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras procesos. Veicināt pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras institūciju sadarbību, kā arī sadarbību ar profesionālās mākslas nozaru
pārstāvjiem un institūcijām.
2.2. Kultūras komisijas galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. savstarpēji saskaņot dažādu kultūras institūciju plānus, projektus;
2.2.2. uzklausīt un apkopot izteiktos priekšlikumus kultūras darba uzlabošanai;
2.2.3. noteikt prioritātes un analizēt grūtības;
2.2.4. sniegt ieteikumus finansu līdzekļu piesaistīšanai pilsētas kultūras pasākumiem;
2.2.5. meklēt iespējas kultūras finansējuma paplašināšanai;
2.2.6. veikt ekspertu funkcijas;
2.2.7. rīkot debates un publiskas diskusijas;
2.2.8. saskaņā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs” Mazo kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikumu, izskatīt un vērtēt iesniegtos projektus un lemt par līdzfinansējuma piešķiršanu atbalstāmajiem projektiem.
3. Komisijas pienākumi
3.1. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts
institūcijām un iestādēm.
3.2. Komisija sagatavo lēmumu projektus domes sēdēm.

un pašvaldības

4. Komisijas tiesības
4.1. Darboties atbilstoši Rēzeknes kultūrpolitikas attīstības stratēģijai.
4.2. Pastāvīgi sadarboties ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūru „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, pieprasot un saņemot no tās nepieciešamo informāciju.
4.3. Iesniegt priekšlikumus pilsētas domes pastāvīgajām komitejām par pilsētas kultūras sfēras attīstības jautājumiem.
4.4. Piedalīties domes sēdēs un aizstāvēt komisijas viedokli par komisijas sagatavotajiem lēmumu
projektiem.
4.5. Sniegt informāciju gan tieši, gan plašsaziņas līdzekļos par aktuāliem komisijā pieņemtiem lēmumiem.
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4.6. Komplicētu jautājumu izskatīšanai un konsultācijas saņemšanai pieaicināt attiecīgās nozares
ekspertus.
5. Komisijas struktūra
5.1. Komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un vietnieku. Komisiju 8 cilvēku sastāvā un tās
priekšsēdētāju apstiprina dome.
5.2. Komisija darbu veic koleģiāli. Tā ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās ne
mazāk kā puse no komisijas locekļiem.
5.3. Komisija pieņem lēmumu ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
5.4. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolists.
6. Komisijas darba pārraudzība
6.1. Komisijas darbu pārrauga un kontrolē dome.
6.2. Domei ir tiesības:
6.2.1. grozīt komisijas lēmumu projektus;
6.2.2. likvidēt komisiju vai nomainīt tās priekšsēdētāju un locekļus, ja atkārtoti netiek pildīti likumi vai Ministru kabineta noteikumi, domes lēmumi, domes priekšsēdētāja
rīkojumi.
7. Komisijas finansējums
7.1. Komisijas darbība tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs

Aleksandrs Bartaševičs
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