
NĪCAS NOVADA DOMES 
JAUNATNES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS  

1. Vispārējie noteikumi.  

1.1. Nīcas novada jaunatnes lietu komisija (turpmāk tekstā -komisija) ir Nīcas novada 
domes izveidota pašvaldības institūcija ar padomdevēja tiesībām jaunatnes politikas 
veidošanā un jaunatnes darba organizēšanā Nīcas novadā.  

1.2. Komisijas uzdevums: analizēt, vērtēt un izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas 
un stratēģijas veidošanai un īstenošanai Nīcas novadā.  

1.3. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumdošanu, Izglītības likumu, 
likumu „Par pašvaldībām”, Valsts Jaunatnes politikas koncepciju, Jaunatnes politikas valsts 
programmu, Nīcas novada domes nolikumu, šo nolikumu un citus normatīvos aktus.  

1.4.Komisija darbojas Nīcas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 
jautājumu komitejas pārraudzībā. 
 
2. Darba organizācija 

2.1. Komisijas locekļu skaitu 5 cilvēku sastāvā un personālsastāvu 
apstiprina un no komisijas sastāva izslēdz Nīcas novada dome ar attiecīgu 
lēmumu. 

2.2. Atsevišķu specifisku jautājumu izskatīšanai komisija var pieaicināt 
konkrētās jomas speciālistu ar padomdevēja tiesībām. 

2.3. Komisijas sēdes vada komisijas ievēlēts priekšsēdētājs. 
2.4. Komisijas sēdes izziņo, protokolē un darba stundas uzskaita 

komisijas ievēlēts sekretārs. 
2.5. Komisija lēmumus pieņem koleģiāli. 
2.6.Komisijas sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 mēnešos. 

3. Komisijas kompetence 
3.1. Komisija risina jautājumus, kas saistīti ar jaunatnes jautājumiem, 

nepieciešamības gadījumā paši komisijas locekļi iesaistās nepieciešamo darbību veikšanā pēc 
komisijas lēmuma. 

3.2. Komisija sniedz priekšlikumus un ierosina veikt konkrētas darbības pašvaldības 
darbiniekiem vai amatpersonām, kuru darba pienākumos ietilpst darbs ar jaunatni. 

3.3. Komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju no iestādēm, , kas nepieciešama 
komisijas darbā. 

3.4. Konstatējot nepilnības un trūkumus atsevišķu domes darbinieku, amatpersonu 
vai iestāžu darbā, kas saistīti ar komisijas kompetenci, komisija nekavējoties informē novada 
domi. 

 
4. Komisijas funkcijas 

4.1.Apkopot, analizēt un aktualizēt informāciju par jaunatnes stāvokli, problēmām, 
vajadzībām un interesēm Nīcas novadā. 
4.2.Piedalīties pašvaldības jaunatnes politikas plānošanā. 
4.3.Iesniegt priekšlikumus un izstrādāt ieteikumus, programmas, projektus jaunatnes 
aktuālo problēmu risināšanai, jaunatnes interešu un vajadzību realizēšanai Nīcas 
novadā. 
4.4.Iesaistīties projektu konkursos. 
4.5.Iespēju robežās atbalstīt Nīcas novada jauniešu izvirzītos pozitīvi motivētos 
priekšlikumus.  
4.6.Komisija izstrādā ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu 

projektus, var nodot lēmumu projektus izskatīšanai augstākās pašvaldības lēmējvaras 
struktūrās. 

4.7.Iesniegt priekšlikumus Nīcas novada domei par jaunatnes politikas programmu - 
projektu finansēšanu un īstenošanu. 

4.8. Sagatavot ieteikumus Nīcas novada domei un pašvaldības institūcijām jaunatnes 
problēmu risināšanā.  



4.9. Saņemt komisijas darbam nepieciešamo informāciju no Nīcas novada domes 
struktūrvienībām un iestādēm.  

4.10. Iesaistīt jauniešus jaunatnes politikas īstenošanā un lēmumprojektu 
izstrādāšanā. 

4.11.Komisija izskata mutiskus un rakstiskus iesniegumus, kuri saistīti jaunatnes 
jautājumiem. 

 
5. Komisijas darbības izbeigšana 

5.1. Komisija darbību izbeidz ar esošā deputātu sasaukuma pilnvaru izbeigšanos vai 
ar novada domes sēdes lēmumu. 

5.2.Komisijas locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot Nīcas novada dome, ja to 
pieprasa pats padomes loceklis; komisijas priekšsēdētājs, vismaz 1/3 domes deputātu. 
 
 
Novada domes priekšsēdētājs                                   A. Petermanis 
 


