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ar Alūksnes novada domes 

2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.450  

(protokols Nr.18, 20.punkts) 
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ar Alūksnes novada domes 
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ALŪKSNES NOVADA 

JAUNIEŠU KONSULTATĪVĀS PADOMES 

NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Alūksnes novada Jauniešu konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir Alūksnes novada 

pašvaldības domes izveidota institūcija ar padomdevēja tiesībām, kuras mērķis ir veicināt 

Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) un jaunatnes sadarbību, sekmējot 

Alūksnes novada jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā 

dzīvē, kā arī rosinot jauniešus atgriezties savā novadā.  

2. Padomē darbojas personas vecumā no 13 līdz 30 gadiem. 

3. Padome darbojas saskaņā ar likumu „Par Pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes 

politikas pamatnostādnēm, Alūksnes novada Attīstības programmu 2011.-2017., šo 

nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

II. Padomes pamatuzdevumi un tiesības 

5. Padomes pamatuzdevumi:  

5.1.apkopot un regulāri informēt par Alūksnes novada jauniešu problēmām, vajadzībām un 

interesēm pašvaldībā;  

5.2.izstrādāt priekšlikumus Alūksnes novada pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un 

valsts jaunatnes politikas pilnveidei;  

5.3.izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai Alūksnes novada politiskās, ekonomiskās, 

sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs;  

5.4.izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai; 

5.5.sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai darbam ar jaunatni plānotā finansējuma 

izlietošanai; 

5.6.veicināt Alūksnes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, 

kas attiecas uz jauniešiem. 

6. Padomes tiesības:  



6.1.pieprasīt un saņemt ar pašvaldības starpniecību no valsts un pašvaldības iestādēm 

padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;  

6.2.uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ekspertus un amatpersonas 

konsultāciju sniegšanai un ieteikumu sagatavošanai ar darbu ar jaunatni pašvaldībā 

saistītajos jautājumos;  

6.3.konkrētu jautājumu risināšanai izveidot darba grupas;  

6.4.ieteikt tēmas pētījumiem jaunatnes jomā;  

6.5.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt atbildīgajai ministrijai, kas nodrošina 

vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes jomā un tās koordinētu īstenošanu, 

priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un valsts jaunatnes 

politikas attīstības plānošanas dokumentos; 

6.6. iesniegt Alūksnes novada domei rakstiskā veidā Padomes priekšlikumus un ieteikumus, 

kas saistīti ar jaunatnes politikas jautājumiem Alūksnes novadā.  

 

III.  Padomes sastāvs 

7. Padome tiek izveidota uz pieciem gadiem. Pēc minētā termiņa beigām tās locekļus izvirza no 

jauna. 

8. Padomes sastāvā ietilpst: 

8.1.astoņi jaunieši – Alūksnes novada teritoriālo vienību pārstāvji; 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu Nr.135, protokols Nr.5, 

55.p., kas stājas spēkā ar 28.03.2013.) 
8.2.Alūksnes novada Izglītības pārvaldes pārstāvis; 

8.3.Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāvis; 

8.4.Alūksnes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs. 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu Nr.135, protokols Nr.5, 

55.p., kas stājas spēkā ar 28.03.2013.) 
9. Padomes sastāvu un izmaiņas tajā apstiprina Alūksnes novada domes priekšsēdētājs. Ja 

nepieciešams, ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveido pretendentu 

vērtēšanas komisiju un nosaka vērtēšanas kritērijus. 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu Nr.135, protokols Nr.5, 55.p., 

kas stājas spēkā ar 28.03.2013.) 

 

9.
1
 Jauniešu pārstāvībai padomē Alūksnes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos. Lai kļūtu 

par padomes dalībnieku, jaunietis iesniedz Alūksnes novada pašvaldībai rakstisku 

iesniegumu. Iestāžu pārstāvjus darbam padomē izvirza attiecīgās iestādes vadītājs. 
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu Nr.135, protokols Nr.5, 55.p., 

kas stājas spēkā ar 28.03.2013.) 

 

IV. Padomes darba organizācija 

10. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.  

11. Padomes priekšsēdētājs:  

11.1. plāno un organizē padomes darbu;  

11.2. sagatavo un apstiprina padomes sēžu darba kārtību;  

11.3. sasauc un vada padomes sēdes;  

11.4. paraksta sēžu protokolus un citus padomē sagatavotus dokumentus; 

11.5. pārstāv Padomes viedokli saziņā ar pašvaldību un citām institūcijām. 

12. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda padomes vadītāja vietnieks. 

13. Padomes priekšsēdētājs padomes sēdes sasauc ne retāk kā četras reizes gadā. Padomes 

priekšsēdētājs organizē padomes ārkārtas sēdi, ja to ierosina vismaz trīs padomes locekļi. 

Ārkārtas sēdes jautājumi tiek apkopoti elektroniski. 

14. Padomes priekšsēdētājs nosaka padomes sēdes laiku un datumu un ne vēlāk kā 5 darbdienas 

pirms padomes sēdes nosūta (elektroniski vai papīra formā pēc padomes locekļa 

pieprasījuma) padomes locekļiem informāciju par padomes sēdes sasaukšanu un darba 

kārtības jautājumiem.  

15. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Katram 

padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes 

priekšsēdētāja balss. 

16. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.  



17. Padomes sēdes ir atklātas un tiek protokolētas. Padomes sēdes lēmumi ir publiski pieejami. 

Sēdes protokolu sagatavo 10 darbdienu laikā pēc padomes sēdes un elektroniski nosūta 

visiem padomes locekļiem. Padomes dokumentu pārvaldību organizē Alūksnes bērnu un 

jauniešu centrs. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu Nr.135, 

protokols Nr.5, 55.p., kas stājas spēkā ar 28.03.2013.) 
18. Par darbu padomē padomes locekļi atlīdzību nesaņem. 

19. Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc 

paša vai 1/3 padomes locekļu iniciatīvas. 

20. Padomes locekli var atbrīvot no pienākumiem gadījumos, ja viņš pats rakstiski izteicis šādu 

vēlmi. Ja padomes loceklis trīs reizes pēc kārtas nav piedalījies padomes sēdēs bez 

attaisnojoša iemesla, padomei ir tiesības ierosināt Alūksnes novada domes priekšsēdētājam to 

izslēgt no padomes sastāva, padomes sastāvā uzņemot jaunu locekli. (Ar grozījumiem, kas 

apstiprināti ar Alūksnes novada domes 28.03.2013. lēmumu Nr.135, protokols Nr.5, 55.p., kas stājas spēkā ar 

28.03.2013.) 
 

 

V Padomes darbības izbeigšana 

21. Lēmumu par padomes darbības izbeigšanu pieņem Alūksnes novada dome. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.FOMINS 

 


