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PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
JAUNATNES KONSULTATĪVĀS PADOMES
NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Preiļu novada domes jaunatnes lietu konsultatīvā padome (turpmāk tekstā -padome) ir
Preiļu novada domes izveidota pašvaldības institūcija ar padomdevēja tiesībām jaunatnes
politikas veidošanā un jaunatnes darba organizēšanā Preiļos.
1.2. Padomes uzdevums: analizēt, vērtēt un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas un
stratēģijas veidošanai un īstenošanai Preiļu novadā.
1.3. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
1.3. Padome savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu, Izglītības likumu, likumu
„Par pašvaldībām”, Valsts Jaunatnes politikas koncepciju, Jaunatnes politikas valsts
programmu, Preiļu novada domes nolikumu, šo nolikumu un citus normatīvos aktus.

2. Padomes uzdevumi un tiesības
2.1. Padomes pamatuzdevumi:
2.1.1. apkopot un regulāri informēt pašvaldību par Preiļu novada jauniešu
problēmām, vajadzībām un interesēm pašvaldībā;
2.1.2. izstrādāt priekšlikumus Preiļu novada pašvaldības darba ar jaunatni
īstenošanai un valsts jaunatnes politikas pilnveidei;
2.1.3. izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai Preiļu novada politiskās,
ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves aktivitātēs;
2.1.4. izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;
2.1.5. sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai darbam ar jaunatni plānotā
finansējuma izlietošanai;
2.1.6. veicināt Preiļu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, kā arī uzņēmēju
un nevalstisko organizāciju sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem.
2.2. Padomes tiesības:
2.2.1. pieprasīt un saņemt ar pašvaldības starpniecību no valsts un pašvaldības
iestādēm padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

2.2.2. pieaicināt uz padomes sēdēm dažādu nozaru speciālistus un ekspertus, kā arī
citus valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjus;
2.2.3. ieteikt tēmas pētījumiem jaunatnes jomā;
2.2.4. iesniegt Preiļu novada domei rakstiskā veidā Padomes priekšlikumus un
ieteikumus, kas saistīti ar jaunatnes politikas jautājumiem Preiļu novadā.

3. Padomes izveide, sastāvs un darbības organizācija.
3.1. Padomes sastāvā iekļauj pašvaldības speciālistus, kuri veic darbu ar jaunatni, jaunatnes
organizāciju un iniciatīvu grupu, vai citu tādu biedrību, nodibinājumu vai uzņēmumu
pārstāvjus, kuru darbība saistīta ar jaunatni. Jaunieši, vecumā no 13 līdz 29 gadiem, veido
vismaz 30% no padomes sastāva.
3.2. Padomes personālsastāvu apstiprina Preiļu novada dome. Padome tiek izveidota uz vienu
gadiem. Pēc minētā termiņa beigām tās locekļus izvirza no jauna.
3.3. Jaunā sasaukuma padomes locekļu kandidātu izvirzīšanu dalībai padomē organizē spēkā
esošā padome.
3.4.Kandidātus jaunajam padomes personālsastāvam var izvirzīt novada skolu pašpārvaldes
un jauniešu centri (jaunatnes organizāciju, iniciatīvu grupu, biedrību un nodibinājumu
pārstāvji), vai jebkura pašvaldības, tās institūciju amatpersona vai pašvaldības iedzīvotājs.
3.5.Padomes sastāvā ir līdz 24 (divdesmit četriem) padomes locekļiem.
3.6.Padome no sava vidus atklāti balsojot ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku uz 1 gadu.
3.7. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda padomes priekšsēdētāja
vietnieks.
3.8. Par darbu padomē padomes locekļi atlīdzību nesaņem.
3.9. Padomes sēdes notiek ne retāk, kā 3 reizes gadā, vai pēc nepieciešamības.
3.10.Pēc padomes priekšsēdētāja, 1/3 padomes locekļu, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
vai 1/3 domes deputātu ierosinājuma var tikt sasauktas padomes ārkārtas sēdes, par kurām
tiek izziņots iepriekšējā dienā pirms sēdes.

4. Padomes darbības kārtība un lēmumu pieņemšana
4.1.Padomes priekšsēdētājs:
4.1.1. plāno un organizē padomes darbu;
4.1.2. sagatavo padomes sēžu darba kārtību;
4.1.3. sasauc un vada padomes sēdes;
4.1.4. paraksta sēžu protokolus un citus padomē sagatavotos dokumentus;
4.1.5. pēc padomes pilnvarojuma pārstāv padomi.
4.2. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja ierosinājuma, vai, ja to pieprasa
vairāk nekā 1/3 (trešdaļa) no padomes locekļiem.
4.3. Padomes sēdes ir atklātas, un tās notiek ne retāk kā 3 reizes gadā.
4.4. Par padomes sēdes sasaukšanu padomes locekļus informē 10 dienas iepriekš.
4.5. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.
4.6. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir
viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
4.7. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes
dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos
lēmumus.
4.7. Padome no sava vidus ieceļ protokolētāju, kurš ir arī atbildīgs par padomes sēžu
protokolēšanu un lietvedības kārtošanu.

4.8. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā padomes
locekļa viedokli ieraksta protokolā.
4.9. Ja kāds no padomes locekļiem darbu padomē pārtrauc, attiecīgais padomes loceklis
iesniedz padomes priekšsēdētājam pamatotu iesniegumu izmaiņu veikšanai padomes
personālsastāvā.
4.10. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina novada pašvaldība.
4.11. Padomes priekšsēdētāju un/vai jebkuru padomes locekli pirms termiņa var atbrīvot no
padomes sastāva, ja tā darbības vai bezdarbības rezultātā netiek nodrošināta padomes mērķu
un uzdevumu izpilde, ja padomes loceklis regulāri nepilda uzdotos pienākumus, vai bez
attaisnojoša iemesla nav ieradies uz trim padomes sēdēm.

5. Darbības pārtraukšana.
5.1. Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar Preiļu novada domes lēmumu.
5.2. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Preiļu novada dome, ja to pieprasa:
5.2.1. pats padomes loceklis;
5.2.2. Preiļu novada domes priekšsēdētājs;
5.2.2. vismaz 1/3 domes deputātu.
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