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  APSTIPRINĀTS  

ar Madonas novada pašvaldības domes 

                                               2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 689 

(protokols Nr. 23, 34.p.) 

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

JAUNATNES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar  

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta pirmās daļas 2.punktu; 61.pantu 

Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 

„Madonas novada pašvaldības nolikums” 10.10.punktu 

 

 

I.Vispārīgie jautājumi un termini 

 

Starpinstitucionālā komanda - dažādu institūciju profesionāļu grupa, kas nodrošina, lai bērnu 

tiesību aizsardzības subjekti – bērna ģimene, izglītības, kultūras, veselības aprūpes, bērnu 

aprūpes iestādes, policija, valsts un pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un citas 

fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar palīdzības sniegšanu bērniem, kā arī 

darba devēji varētu veiksmīgi īstenot normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinot bērnu 

tiesības.  

 

1. Madonas novada pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas nolikums nosaka Madonas 

novada pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas (turpmāk- Komisija) uzdevumus, 

tiesības, struktūru un darba organizēšanas kārtību.  

2. Komisija ir Madonas novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) izveidota institūcija, 

kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” , Jaunatnes 

likumu,  Jaunatnes politikas nostādnēm, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, šo 

nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

3. Komisijas darbības mērķi: 

3.1. īstenot starpinstitucionālo sadarbību un ieteikt risinājumus bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošināšanas un jaunatnes jautājumos Pašvaldības 

administratīvajā teritorijā;  

3.2.veicināt Pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu 

iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

4. Komisija darbojas Madonas novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) kārtējā 

sasaukuma pilnvaru laikā. Komisijas sastāvu apstiprina 3 (trīs) mēnešu laikā pēc 

jaunievēlētās Domes pirmās sēdes sasaukšanas. 

5. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

 

6. Komisijas uzdevumi: 

6.1.koordinēt starpinstitucionālo sadarbību un informācijas apmaiņu sociālās 

atstumtības mazināšanā Pašvaldības administratīvajā teritorijā; 
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6.2.analizēt problēmu gadījumus bērnu un jauniešu sociālās atstumtības 

mazināšanā un nepilngadīgo noziedzības novēršanā, pieņemot vienotu rīcības 

plānu mērķu sasniegšanai, kā arī sniegt priekšlikumus bērnu tiesību 

aizsardzības pilnveidošanai Pašvaldībā; 

6.3.Veikt preventīvos pasākumus, problēmu risināšanu un atbalsta nodrošināšanu 

sociālajam riskam pakļautajiem bērniem, jauniešiem un vecākiem vai 

personām, kas realizē vecāku tiesības; 

6.4.Sadarbībā ar starpinstitucionālo komandu speciālistiem Madonas pilsētā un 

pagastu pārvaldēs, ieviest profilakses lietas un izstrādāt nepilngadīgo sociālās 

korekcijas un palīdzības programmas, katram bērnam, par kuru saņemta 

informācija Komisijā un atbildīgajā institūcijā; 

6.5.nodrošināt Madonas novada pašvaldības iestāžu, jauniešu nevalstisko 

organizāciju, izglītības iestāžu līdzpārvalžu un pašpārvalžu, Madonas novada 

jauniešu domes un novada jauniešu sadarbību jautājumos, kas attiecas uz 

jauniešiem; 

6.6. apkopot un analizēt informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām un 

interesēm; 

6.7.sniegt priekšlikumus Domei finanšu plānošanai darbam ar jaunatni; 

6.8. izstrādāt priekšlikumus Pašvaldības darbam ar jaunatni īstenošanai un valsts  

jaunatnes politikas pilnveidei; 

6.9. izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās 

un kultūras dzīves aktivitātēs. 

7. Komisijas tiesības: 

7.1.savas kompetences ietvaros pieprasīt no valsts un pašvaldību institūcijām 

informāciju, kas nepieciešama Komisijas uzdevumu izpildei; 

7.2.izskatāmo jautājumu vispusīgai izvērtēšanai uzaicināt piedalīties Komisijas 

sēdēs speciālistus un citas personas; 

7.3.lūgt citu valsts un pašvaldību institūciju līdzdalību bērnu, jauniešu un viņu 

ģimeņu problēmu risināšanā; 

7.4.izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Domei priekšlikumus ar Komisijas 

pienākumu izpildi saistītajos jautājumos. 

 

III. Komisijas sastāvs 

 

8. Komisiju 9 (deviņu) locekļu sastāvā, apstiprina Dome.  

9. Komisijas priekšsēdētāju un vietnieku ar balsu vairākumu no sava vidus ievēl pirmajā 

komisijas sēdē. 

10. Komisijas sastāvā iekļauj: 

10.1. divus Domes deputātus; 

10.2. bāriņtiesas pārstāvi; 

10.3. Sociālā dienesta pārstāvi; 

10.4. Bērnu un jauniešu centra pārstāvi; 

10.5. Izglītības nodaļas pārstāvi; 

10.6.Valsts Policijas pārstāvi; 

10.7.Valsts probācijas dienesta pārstāvi; 

10.8. Jauniešu domes pārstāvi. 

 

 

IV. Komisijas darba organizēšana 

 

11. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības 

administrācija.  
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12. Komisijas priekšsēdētājs: 

12.1. organizē un vada Komisijas darbu; 

12.2. sasauc un vada Komisijas sēdes; 

12.3. kontrolē pieņemto lēmumu izpildi; 

12.4. pārstāv Komisiju attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām un 

privātpersonām. 

13. Komisijas locekļi: 

13.1 informē Komisiju par viņu pārstāvētās institūcijas viedokli Komisijas sēdē 

izskatāmajā jautājumā; 

13.2 informē viņu pārstāvēto institūciju par Komisijas sagatavotajiem 

dokumentiem,  lēmuma projektiem un pieņemtajiem lēmumiem. 

14. Komisijas locekļi ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Pašvaldības 

darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, nodrošina iegūtās informācijas 

konfidencialitāti. 

15. Komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem. 

Lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās 

līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

16. Komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un locekļi var tikt izslēgti no Komisijas 

sastāva ar Domes lēmumu uz šīs personas iesnieguma pamata, kā arī gadījumos, kad 

attiecīgā persona nepilda šajā nolikumā noteikto, kā arī, ja vairāk nekā trīs (3) reizes 

pēc kārtas bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Komisijas sēdes. 

17. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu sagatavo 3 darba dienu laikā, paraksta 

Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs un elektroniski nosūta visiem 

komisijas locekļiem.  

18. Atlīdzība Komisijas locekļiem tiek noteikta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 

nolikumu „Par darba samaksu un sociālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā 

un tai pakļautajās institūcijās”. 

 

 

V. Komisijas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība un termiņš 

 

19. Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Izglītības un jaunatnes lietu komitejā, 

kura pārrauga Komisijas darbību, viena mēneša laikā no brīža, kad ieinteresētai 

personai lēmums ir tapis zināms. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                A.Ceļapīters 


