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VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀS KOMISIJAS

N O L I K U M S

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 1. punktu, Jaunatnes likuma
5.panta otrās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Nolikums nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Jaunatnes lietu
konsultatīvās komisijas (turpmāk – Komisija) funkcijas, uzdevumus, tiesības un darba
organizāciju.

1.2. Komisija ir Pašvaldības domes izveidota konsultatīva (padomdevēja) institūcija, kuras
mērķis ir risināt ar jaunatnes politiku saistītos jautājumus, veicinot jauniešu iniciatīvas,
iesaistot jauniešus neformālajā izglītībā, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā
dzīvē, kā arī atbalstītu Pašvaldības darbu ar jaunatni.

1.3. Pēc Pašvaldības domes pilnvaru termiņa beigām Padome turpina darbu līdz jaunas
Padomes sastāva apstiprināšanai.

1.4. Komisijas darbību pārrauga Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

1.5. Komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Pašvaldības
izstrādātajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

1.6. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

II. Komisijas uzdevumi un tiesības

II.1. Komisijai ir šādi uzdevumi:

II.1.1. apkopot un analizēt informāciju par pašvaldības jauniešu problēmām, vajadzībām un
interesēm;

II.1.2. veicināt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kā arī nevalstisko organizāciju
sadarbību ar jauniešiem saistītos jautājumos;

II.1.3. izstrādāt un iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par to, kā veicams pašvaldības darbs
ar jaunatni un kā pašvaldības darbā realizējama valsts jaunatnes politika;

II.1.4. izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un
kultūras dzīves, kā arī vides aizsardzības aktivitātēs;

II.1.5. izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu īstenošanas atbalstam;

II.1.6. sniegt pašvaldībai ieteikumus par finanšu plānošanu darbam ar jaunatni;

II.1.7. izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;

II.1.8. veicināt jauniešu sadarbību ar pašvaldību un citām institūcijām un organizācijām;

II.1.9. iesaistīties pašvaldības darbā ar jaunatni, kā arī tā ietvaros organizētajos
pasākumos, projektos un programmās;
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II.1.10.citi Jaunatnes likumā noteiktie uzdevumi.

II.2. Komisijai ir šādas tiesības:

II.2.1. pieaicināt Pašvaldības speciālistus, ekspertus un jauniešus jaunatnes politikas
jautājumu risināšanai un analīzei;

II.2.2. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt Padomei nepieciešamo informāciju no
Pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, kuru darbība skar jaunatnes politikas
jautājumus;

II.2.3. veikt citus pasākumus, kas nepieciešami šī nolikuma 2.1.punktā minēto uzdevumu
izpildei.

III. Komisijas sastāvs

III.1. Komisija sastāvā ir:

III.1.1. divi Pašvaldības domes deputātu pārstāvji;
III.1.2. divi Valmieras novada Izglītības pārvaldes pārstāvji;
III.1.3. viens Pašvaldības skolas direktora vietnieks audzināšanas darbā pārstāvis;
III.1.4. astoņi Valmieras novada jaunatnes organizāciju un nevalstisko organizāciju, kas

īsteno darbu ar jaunatni, pārstāvji;
III.1.5. viens Valmieras novada Sporta pārvaldes pārstāvis.

III.2. Komisijas personālsastāvu apstiprina Pašvaldības dome.

IV. Komisijas darba organizācija

IV.1. Komisijas darba organizatoriskā forma ir Komisijas sēde klātienē vai attālināti (tiešsaistē).

IV.2. Komisijas sēdes ir atklātas.

IV.3. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi četros mēnešos, tās sasauc Komisijas
priekšsēdētājs, ne vēlāk kā piecas dienas pirms sēdes informējot Komisijas locekļus par
sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību.

IV.4. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.

IV.5. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā
viņa funkcijas pilda Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

IV.6. Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Pašvaldības dome.

IV.7. Padomes priekšsēdētājs:

IV.7.1. sasauc Komisijas sēdes un apstiprina sēžu darba kārtību;
IV.7.2. vada Komisijas darbu;
IV.7.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Komisiju.

IV.8. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Tās protokolē Valmieras novada Izglītības pārvaldes
norīkots pārstāvis.

IV.9. Komisijas sēžu protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs.

IV.10.Komisijas darbību nodrošina Valmieras novada Izglītības pārvalde.

IV.11.Komisijas dokumenti glabājami atbilstoši Pašvaldības noteiktajai lietu nomenklatūrai.

V. Noslēguma jautājums

V.1. Atzīt par spēku zaudējušu:

V.1.1. “Valmieras pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisijas nolikums”,
kas apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra
lēmumu Nr.77 (protokols Nr.2, 17.§);

V.1.2. “Burtnieku novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums”,
kas apstiprināts ar Burtnieku novada pašvaldības domes 2015.gada
18.marta lēmumu Nr.72 (protokols Nr.3, 16.punkts).

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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