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LĒMUMS Nr.566 

Par Aizkraukles novada  

Jauniešu domes  nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā          
 

Jaunatnes likuma 5.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu 

ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības 

plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes 

politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar 

jaunatni. 

Atbilstoši Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktam pašvaldība, izveidojot 

institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības 

jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni.  

Jaunatnes likuma 5.panta sestā daļa nosaka, ka, ja pašvaldība izveido jauniešu domi, tās 

sastāvā iekļauj izglītojamo pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju 

pārstāvjus, nosakot konkrētus jauniešu domes pamatuzdevumus.  

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

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

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jaunatnes likuma 

5.panta otrās daļas 5.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

73.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm “PAR” (Dainis VINGRIS, Andris 

ZĀLĪTIS, Jurijs MAŠKOVS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Aigars LUKSS, Guntis LIBEKS, Aivars 

MIEZĪTIS, Dāvis KALNIŅŠ, Zane ROMANOVA, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Gatis 

GŪTMANIS, Mārtiņš DAĢIS, Einārs ZĒBERGS, Uģis RUBENIS), “PRET” - nav, “ATTURAS” 

– nav,   Aizkraukles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Aizkraukles novada Jauniešu domes nolikumu jaunā redakcijā (pielikumā).  

2. Atzīt ar 2022.gada 9.septembri par spēku zaudējušu 2018.gada 25.oktobra Nolikumu 

“Aizkraukles novada Jauniešu domes Nolikums” (apstiprināts ar Aizkraukles novada domes 

lēmumu Nr.222 (protokols Nr.11, 4.§). 

3. Nolikums stājas spēkā ar 2022.gada 9.septembri. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada Interešu izglītības centram. 

5. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt Aizkraukles 

novada domes Jauniešu domes nolikumu pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv. 

Pielikumā:  Aizkraukles novada domes Jauniešu domes Nolikums Nr.2022/15 uz 3 lp. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības un sadarbības 

jautājumos  

Šis dokuments ir elektroniski 

parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu un satur laika zīmogu 

D.Vingris 


