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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
jauniešu padomes nolikums
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) jauniešu padome apvieno
dalīborganizāciju deleģētos pārstāvjus vecumā līdz 35 gadiem, kas darbojas brīvprātīgi.
1.2. Jauniešu padomes darbību nosaka nolikums, kuru apstiprina LIZDA padome.
1.3. Jauniešu padome darbojas saskaņā ar LIZDA statūtiem un tās lēmējinstitūciju lēmumiem.
1.4. Jauniešu padome ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija arodbiedrībā.
Jauniešu padomes lēmumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem ir ieteikuma raksturs.
2. MĒRĶI UN UZDEVUMI
2.1. Jauniešu padomes mērķis ir pārstāvēt LIZDA jauniešu tiesības un intereses, izglītot un
popularizēt arodbiedrības darbību jauniešu vidū, veicināt jauniešu līdzdalību arodbiedrības
lēmumu pieņemšanas procesos un darba kvalitātes uzlabošanā.
2.2. Jauniešu padomes uzdevumi ir:
2.2.1. apzināt LIZDA jauniešu kopīgās vajadzības un darba vides problēmas, veicināt to risināšanu;
2.2.2. izstrādāt priekšlikumus izglītības attīstībai un pedagogu darba vides uzlabošanai;
2.2.3. izvirzīt priekšlikumus LIZDA valdei un padomei, piedalīties sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
2.2.4. pārstāvēt LIZDA jauniešu intereses valsts, pašvaldību institūcijās un nevalstiskajās
organizācijās, starptautiskajās arodbiedrību un jauniešu organizācijās ar LIZDA deleģējumu;
2.2.5. veicināt LIZDA jauniešu sadarbību un rīkot domubiedru pasākumus pieredzes apmaiņai;
2.2.6. nodrošināt informāciju un apmācības LIZDA jauniešiem par darba tiesībām un darba
aizsardzību, jauno pedagogu iespējām, arodbiedrību darbību un LIZDA pakalpojumiem biedriem;
2.2.7. rīkot dažādas aktivitātes un konkursus LIZDA jauniešu radošām izpausmēm;
2.2.8. īstenot kopīgus sadarbības projektus ar jaunatnes organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
2.2.9. veicināt LIZDA mērķu, Statūtu, darbības virzienu un lēmējinstitūciju lēmumu īstenošanu.
3. STRUKTŪRA UN VADĪBA
Jauniešu padome
3.1. Jauniešu padomes augstākā lēmējinstitūcija ir arodbiedrības jauniešu padomes sapulce.
3.2. Jauniešu padomes sapulci veido LIZDA dalīborganizāciju deleģētie biedri vecumā līdz
35 gadiem. Katrai LIZDA dalīborganizācijai ir tiesības deleģēt vienu pārstāvi darbam padomē.
3.3. Ja kāda LIZDA dalīborganizācija nav deleģējusi savu pārstāvi jauniešu padomē, tad jebkurai
citai LIZDA dalīborganizācijai pēc jauniešu padomes priekšsēdētāja ieteikuma ir tiesības deleģēt
divus pārstāvjus padomei.
3.4. Jauniešu padomē ar padomdevēja tiesībām var darboties arī citi piesaistīti eksperti, ko
akceptē jauniešu padomes priekšsēdētājs, vietnieki.
3.5. Jauniešu padomes darbības pārskata sapulci priekšsēdētājs sasauc reizi gadā, bet
amatpersonu vēlēšanu sapulci – reizi 2 gados. Ja priekšsēdētājs nesasauc šādu vēlēšanu sapulci,
tad to veic sekretārs.
3.6. Jauniešu padomes amatpersonu ārkārtas vēlēšanu sapulci var sasaukt pēc vairāk nekā puses
padomes locekļu pieprasījuma, kas vienu mēnesi pirms konkrētās sēdes iesniegts sekretāram.

3.7. Pārskata un vēlēšanu sapulces kompetencē ir:
3.7.1. apstiprināt jauniešu padomes darbības programmu un darbības pārskatu;
3.7.2. ar vienkāršu balsu vairākumu no deleģēto pārstāvju vidus ievēlēt padomes priekšsēdētāju;
3.7.3. ar vienkāršu balsu vairākumu no deleģēto pārstāvju vidus ievēlēt divus vietniekus.
3.8. Pārskata, vēlēšanu, kārtējā, ārkārtas sapulcē lēmumus pieņem ar klātesošo deleģēto pārstāvju
vienkāršu balsu vairākumu. Vienam jauniešu padomes loceklim ir viena balss.
3.9. Padomes sapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no padomē deleģētajiem
pārstāvjiem (jauniešu padomes locekļiem). Ja sapulcē nav kvoruma, tad sapulču starplaikos
lēmumus pieņem priekšsēdētājs kopā ar vietniekiem, konsultējoties ar deleģētajiem pārstāvjiem.
3.10. Padomes sapulces ir atklātas un tiek protokolētas. Protokolu sastāda padomes sekretārs.
3.11. Jauniešu padomes sapulci ne retāk kā reizi 2 mēnešos sasauc priekšsēdētājs, vietnieki vai
pēc 1/3 padomes locekļu pieprasījuma, kas 2 nedēļas pirms konkrētās sēdes iesniegts sekretāram.
3.12. Jauniešu padomes sapulces kompetencē ir:
3.12.1. izlemt svarīgākos jautājumus jauniešu padomes mērķu veiksmīgai īstenošanai un
apstiprināt jauniešu padomes uzdevumiem atbilstošu darbības programmu;
3.12.2. nepieciešamības gadījumā izveidot jauniešu padomes darba grupas;
3.12.3. izskatīt un apstiprināt padomes priekšsēdētāja sagatavotu padomes darbības pārskatu;
3.12.4. risināt citus ar jauniešu padomes darbību saistītus jautājumus.
3.13. Jauniešu padomei ir tiesības iepazīties ar LIZDA rīcībā esošo normatīvo aktu projektiem,
saņemt dokumentu norakstus un kopijas, kas nepieciešamas jautājumu izlemšanai padomes sēdēs.
3.14. Ja padomes loceklis vairāk nekā 2 reizes bez attaisnojoša iemesla nepiedalās sapulcē, tad
padomes priekšsēdētājs vai vietnieks ir tiesīgs rosināt LIZDA dalīborganizācijai nomainīt savu
deleģēto pārstāvi vai lūgt deleģējumu citai LIZDA dalīborganizācijai saskaņā ar 3.3. punktu.
3.15. Jauniešu padomes locekļi par darbu padomē nesaņem atlīdzību. Nepieciešamības gadījumā
ekspertu algošanai darba grupās jauniešu padome var lūgt izskatīt šādu iespēju LIZDA valdē.
3.16. Ja jauniešu padomes loceklim deleģējuma laikā paliek vairāk nekā 35 gadi, tad jaunietis
nedrīkst balotēties jauniešu padomes priekšsēdētāja vai vietnieka amatam.
Jauniešu padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieki
3.17. Priekšsēdētāja, vietnieka amatam var pieteikties vai izvirzīt kandidatūras jebkurš deleģētais
jauniešu padomes loceklis, to paziņojot sekretāram mēnesi pirms vēlēšanu sapulces. Sekretārs
apkopotos pieteikumus 2 nedēļas pirms sapulces izsūta visiem deleģētajiem pārstāvjiem. Vēlēšanu
sapulcē kandidāti iepazīstina ar sevi un redzējumu par jauniešu padomes darbības programmu
(galvenās prioritātes un to īstenošanas uzdevumi). Vēlēšanu sapulcē priekšsēdētāju un divus viņa
vietniekus ar vienkāršu balsu vairākumu no deleģēto pārstāvju vidus uz ievēl 2 gadiem.
3.18. Padomes priekšsēdētāja kompetencē ir:
3.18.1. vadīt jauniešu padomes darbu, tās mērķu un uzdevumu īstenošanai;
3.18.2. pārstāvēt jauniešu padomi LIZDA lēmējinstitūcijās, valsts, pašvaldību institūcijās un
nevalstiskajās, starptautiskajās, arodbiedrību un citās organizācijās ar LIZDA deleģējumu;
3.18.3. sasaukt jauniešu padomes sapulces un virzīt apspriešanai lēmumu projektus;
3.18.4. izstrādāt padomes darbības programmu, darbības pārskatu, rosināt jauniešu padomes
darba grupu izveidi un risināt citus ar jauniešu padomes ikdienas darbību saistītus jautājumus.
3.19. Jauniešu padomes priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kuru kompetencē ir:
3.19.1. palīdzēt jauniešu padomes priekšsēdētājam pienākumu izpildē;
3.19.2. kopā ar priekšsēdētāju izstrādāt padomes darbības programmu, darbības pārskatu, rosināt
darba grupu izveidi un risināt citus ar jauniešu padomes ikdienas darbību saistītus jautājumus;
3.19.3. priekšsēdētāja prombūtnes laikā pildīt padomes priekšsēdētāja funkcijas.
Jauniešu padomes sekretārs
3.20. Padomes sekretāra funkcijas veic LIZDA priekšsēdētāja norīkots LIZDA biroja darbinieks/-i.
3.21. Jauniešu padomes sekretariāts atrodas LIZDA birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, LV-1001.
3.22. Sekretāra kompetencē ir:
3.22.1. konsultēt jauniešu padomes locekļus, priekšsēdētāju, vietniekus, darba grupas;

3.22.2. sniegt organizatorisko un tehnisko atbalstu jauniešu padomes veiksmīgai darbībai.
4. DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA
4.1. Jauniešu padomes finanšu līdzekļus veido:
4.1.1. LIZDA budžetā paredzētais finansējums un LIZDA dalīborganizāciju mērķa finansējums;
4.1.2. ārvalstu un starptautisko arodbiedrību, jauniešu organizāciju un fondu finansējums;
4.1.3. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi u.c. finansējuma avoti.
4.2. LIZDA nodrošina atbalstu jauniešu padomes darbībai (sekretāru, telpas, aprīkojumu).
4.3. Jauniešu padome izbeidz darbību ar LIZDA padomes lēmumu.

