
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
 

NOLIKUMS 

Ventspils novadā 

2021.gada 25.novembrī      Nr._________________ 

         (protokols Nr.12, 32.§) 

Izdots saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām”41.panta pirmās 

daļas 2.punktu 

BĒRNU UN JAUNATNES LIETU KOMISIJAS  

NOLIKUMS 

l. Vispārīgie jautājumi 

1. Ventspils novada domes Bērnu un  jaunatnes lietu komisija (turpmāk - Komisija) 

tiek izveidota uz novada domes pilnvaru laiku ar Ventspils novada domes (turpmāk-

Dome) lēmumu. 

2. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, 

Domes normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu. 

3. Komisijā darbojas 6 komisijas locekļi. Komisijas personālsastāvu apstiprina Dome. 

4. Komisija darbojas Domes pastāvīgās Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas pārraudzībā. 

5. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

ll. Komisijas mērķis, pienākumi un tiesības 

6. Komisijas mērķis ir veicināt Ventspils novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldības) 

darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību 

sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos. 

7. Komisijas pamatuzdevums ir izstrādāt un sniegt priekšlikumus Pašvaldībai ar 

jaunatni saistītos jautājumos. 

8. Komisijas pienākumi: 

8.1. sniegt priekšlikumus jautājumos, kas saistīti ar jauniešu interesēm un vajadzībām; 

8.2. analizēt un aktualizēt informāciju par jauniešu interesēm, problēmām, vajadzībām; 

8.3. sniegt priekšlikumus, ieteikumus Domei par jaunatnei aktuālu problēmu risināšanu, 

jauniešu interešu un vajadzību realizēšanu; 

8.4. veicināt pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību, valsts un Pašvaldības institūciju, 

izglītības iestāžu un sabiedrisko organizāciju sadarbību un rīcības saskaņošanu 

Jaunatnes politikas jautājumos; 

9. Komisijas tiesības: 

9.1. pieprasīt un saņemt Komisijas uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no 

Domes, valsts un pašvaldības institūcijām; 

9.2. saskaņā ar darbības mērķi pieaicināt speciālistus no valsts, pašvaldības un 

nevalstiskajām institūcijām un jauniešus no izglītības iestādēm un interešu grupām; 
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9.3. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības institūcijām finanšu resursu 

plānošanai Jaunatnes politikas īstenošanai. 

lll. Komisijas struktūra un darba organizācija 

10. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kuru ievēl no komisijas locekļiem. 

11. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdi vada komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks, kuru ievēl no komisijas locekļu vidus ar komisijas locekļu balsu 

vairākumu. 

12. Komisijas sekretāru ievēl no komisijas locekļu vidus ar komisijas locekļu balsu 

vairākumu. 

13. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. 

14. Komisijas sēdes protokolē un lietvedību kārto komisijas sekretārs. 

15. Komisijas priekšsēdētājs: 
15.1. organizē Komisijas darbu šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildei; 
15.2. vada un organizē Komisijas sēdes; 

15.3. sasauc Komisijas ārkārtas sēdi, ja to ierosina vismaz 3 (trīs) Komisijas locekļi; 
15.4. sagatavo Komisijas sēžu darba kārtību; 

15.5. pēc pašvaldības, Domes deputātu pieprasījuma sniedz pārskatu par Komisijas darbu; 

15.6. paraksta Komisijas sēžu protokolus un citus Komisijā sagatavotus dokumentus. 

16. Komisijas locekļi: 

16.1. informē Komisiju par viņu pārstāvētās institūcijas, struktūrvienības vai 

organizācijas viedokli Komisijas sēdē izskatāmajā jautājumā; 

16.2. informē viņu pārstāvēto institūciju, struktūrvienību vai organizāciju par Komisijas 

sagatavotajiem dokumentiem un lēmumu projektiem. 

17. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz 3 (trīs) no 5 (pieciem) 

Komisijas locekļiem. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita 

gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā - 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss. 

18. Komisijas sēžu norisi un pieņemtos lēmumus noformē protokola veidā. 

Komisijas protokolu paraksta Komisijas vadītājs un Komisijas sekretārs. 

lV. Komisijas atbildība 

19. Katrs Komisijas loceklis ir atbildīgs par godprātīgu Komisijas uzdevumu un 

pienākumu izpildi. 

20. Par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem ir atbildīgi visi Komisijas locekļi, kas 

piedalījušies lēmumu pieņemšanā. 

21. Par trīs pēc kārtas neattaisnotiem Komisijas sēžu kavējumiem vai vismaz piecu sēžu 

neattaisnotiem kavējumiem gada laikā Komisijas priekšsēdētājs var ierosināt Domei 

izslēgt attiecīgo Komisijas locekli no Komisijas sastāva. 

V. Noslēguma jautājums. 

22. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2011.gada 27. janvārī nolikumu Nr.1 (protokols 

Nr.33, 14.§) “Bērnu un jaunatnes lietu komisijas nolikums”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs    A.MUCENIEKS 


