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AIZKRAUKLES NOVADA JAUNIEŠU DOMES 

NOLIKUMS 

 
Izdots saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, 

 Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu un sesto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aizkraukles novada Jauniešu dome (turpmāk - Jauniešu dome) ir Aizkraukles novada domes 

izveidota institūcija, kurā apvienojas Aizkraukles novada jaunieši, lai nodrošinātu 

Aizkraukles novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu 

dažādu jautājumu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus 

Aizkraukles novada pašvaldībai.  

2. Jauniešu dome darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes 

politikas pamatnostādnēm, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3. Jauniešu dome savas kompetences ietvaros uzdevumus veic, sadarbojoties ar valsts un 

pašvaldības institūcijām un citām fiziskām un juridiskām personām. 

4. Šis nolikums nosaka Jauniešu domes mērķi, uzdevumus, funkcijas, tiesības un pienākumus.  

II. Jauniešu domes sastāvs 

5. Jauniešu domes sastāvā darbojas 15 jaunieši no Aizkraukles novada, kuru kandidatūras tiek 

izvirzītas un apstiprinātas, ievēlot vismaz divus pārstāvjus vecumā  no 13-25 gadiem no 

Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu un Neretas apvienībām un Skrīveru pagasta, 

kuri rakstiski Jaunatnes lietu speciālistam ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses. 

Jaunatnes lietu speciālists izvērtē pieteikumu, sadarbojoties un konsultējoties ar jaunatnes 

jomas darbiniekiem Aizkraukles novadā (pielikumā Iesniegums).  

6. Jauniešu domes locekļi izvirza un ievēl Jauniešu domes priekšsēdētāju un vietnieku.  

7. Jauniešu domes amatos ievēlēto personu darbības termiņš ir divi gadi no ievēlēšanas dienas.  

III. Jauniešu domes mērķis, uzdevumi un tiesības  

8. Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi politiskajā, 

izglītības, sporta, sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

9. Jauniešu domes uzdevumi:  

9.1. izzināt, pētīt un analizēt jauniešu intereses un problēmas Aizkraukles novadā; 
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9.2. izskatīt ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un 

jauniešu vajadzību īstenošanu apvienību un pagasta teritorijā, izskatīšanai Jauniešu 

domes sēdēs un Aizkraukles novada Jaunatnes lietu komisijā; 

9.3. veidot vidi, kurā tiek identificēti un risināti novada jauniešiem aktuālie jautājumi;  

9.4. motivēt jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem;  

9.5. veicināt novada jauniešu iesaisti jaunatnes politikas attīstības plānošanas 

dokumentu, tajā skaitā jaunatnes politikas programmas izstrādē;  

9.6. sadarbojoties ar jaunatnes jomas darbiniekiem Aizkraukles novadā, izstrādāt 

Jauniešu domes darba plānu kalendārā gada griezumā, nodrošinot lietderīgu brīvā 

laika un neformālās izglītības aktivitāšu pieejamību administratīvajā teritorijā;  

9.7. sadarboties ar pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm un citām Jauniešu domēm Latvijā, 

dažādām starpnozaru institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citu 

organizāciju pārstāvjiem Latvijā un pasaulē jaunatnes jomas jautājumos;  

9.8. veicināt jauniešu iniciatīvu dalībai projektos, kas saistīti ar jauniešiem aktuālajiem 

jautājumiem, īstenošanā un finansējuma piesaistē, informēt jauniešus par 

piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;   

9.9. pārstāvēt Jauniešu domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;  

9.10. iesaistīt Aizkraukles novada jauniešus brīvprātīgā darba veikšanā;  

9.11. informēt Aizkraukles novada jauniešus un sabiedrību par jaunatnes jomas 

aktualitātēm, sagatavojot un publicējot būtiskāko informāciju Aizkraukles novada 

mājaslapā, ar jaunatnes jomu saistīto iestāžu mājaslapās un sociālajos tīklos.  

IV. Jauniešu domes darbības reglaments un pienākumi 

10. Jauniešu domes darbu vada un sēdes sasauc tās priekšsēdētājs un/vai Jaunatnes lietu 

speciālists. 

11. Jauniešu domes sanāksmes notiek ne retāk kā sešas reizes gadā, un tās ir atklātas. 

12. Jauniešu domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja 

vietnieks.  

13. Jauniešu domes sēdes protokolē Jauniešu domes sēdes laikā ievēlēts jaunietis – protokolists. 

14. Jauniešu domes darbā var tikt pieaicinātas personas, kuras nav Jauniešu domes sastāvā. 

15. Aizkraukles novada Jauniešu dome sadarbojas ar Aizkraukles novada pašvaldības jaunatnes 

lietu speciālistu, kas tiek aicināts uz sēdēm. 

16. Jauniešu domes sēdes norises vietu un darba kārtību nosaka Jauniešu domes priekšsēdētājs 

un informē par to Jauniešu domes jauniešus ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pirms sēdes 

norises.  

17. Lēmumus pieņem Jauniešu dome, atklāti balsojot. 

18. Jauniešu dome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 8 Jauniešu domes locekļi.  

19. Jauniešu domes pienākumi un tiesības: 

19.1.  izteikt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu sadali un papildus līdzekļu 

izmantošanu, nosakot prioritātes ar jauniešiem saistītās jomās;  

19.2. sniegt informāciju par Jauniešu domes darbu masu informācijas līdzekļiem, 

publiskot informāciju interneta vidē. 
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20. Jauniešu padomes locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un 

tiesību īstenošanu. 

V. Jauniešu domes finansējums 

21. Jauniešu domes ikgadējais finansējums tiek plānots un izlietots kopā ar jaunatnes lietu 

speciālistu, Aizkraukles novada Interešu izglītības centra budžeta ietvaros.  

22. Finansējums Jauniešu domes darbības nodrošināšanai un iniciatīvām var tikt piesaistīts, 

iesaistoties projektu konkursos, organizējot pasākumus jauniešiem, labdarības akcijas un 

citās aktivitātēs. 

VI. Noslēguma jautājumi  

23. Jauniešu domes ievēlēšanu vai šī nolikuma izmaiņas var ierosināt pēc Jauniešu domes 

priekšsēdētāja vai vismaz 5 Jauniešu domes locekļu priekšlikuma.  

24. Jauniešu domes nolikumu, kā arī nolikuma grozījumus apstiprina Aizkraukles novada dome.  

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības un sadarbības 

jautājumos  

Šis dokuments ir elektroniski 

parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu un satur laika zīmogu 

D.Vingris 


