“ Ilūkstes novada jauniešu domes vēlēšanas” nolikums.
I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.

Ilūkstes novada jauniešu domes vēlēšanas organizē Ilūkstes novada pašvaldība, Reģ.

Nr. 90000078782, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, 65447850,
65462501 dome@ilukste.lv
1.2.

Konkursa nolikums ir publicēts Ilūkstes novada mājaslapā www.ilukste.lv, kā arī

pieejams Ilūkstes novada pagastu pārvaldēs
1.3.

Atbildīgā

persona

–

Jaunatnes

lietu

speciāliste

Lāsma

Pokšāne,

e-pasts:

lasma.pokshane@inbox.lv, tālr. 26747380
II. MĒRĶIS
2.1.Izveidot jauniešu domi, kas nodrošinātu Ilūkstes jauniešu interešu pārstāvniecību un
vajadzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvātu problēmu risinājumus
no jauniešu skatu punkta, sagatavojot priekšlikumus Ilūkstes novada domei.
2.2.Jauniešu domes mērķi:


veicināt jauniešu līdzdalību un personisko izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs
vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;



veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, kurā tiek attīstītas
diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem;



nodrošināt Ilūkstes novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību
aizstāvību;
III. DALĪBNIEKI

3.1.Ilūkstes novada jauniešu domei var pieteikties Ilūkstes novada jaunieši (jaunietis
atbilstoši Jaunatnes likumam ir no 13-25g.), kuru faktiskā dzīvesvieta, darba vieta vai
mācību iestāde ir Ilūkstes novads un, kuri rakstiski izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu
intereses un uzlabot jauniešu situāciju novadā.
3.2.Jauniešu domes vēlēšanām pieteikties tiek aicināti jaunieši, kuri pārstāv izglītojamo
pašpārvaldes, jauniešu organizācijas, biedrības, jauniešu interešu grupas, kultūras
kolektīvus vai sporta komandas, kā arī citus interesentus.
3.3.Jauniešu domes vēlēšanām jaunieši var pieteikt sarakstus ar savas grupas kandidātiem.
(turpmāk tekstā grupas).
3.4.Jauniešu domē paredzēti 15 jauniešu domes deputāti ar priekšsēdētāju un vietnieku,
kuri tiek ievēlēti pirmajā domes sēdē.

IV. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅI
kandidātu

5.1.Grupu

sarakstu

un

aprakstu

var

iesniegt

elektroniski

uz

ilukstesjauniesi@gmail.com līdz 06.05.
V. KANDIDĀTU PIETEIKUMA SATURS, FORMA
6.1.Grupas kandidātu sastāvā nevar būt vairāk par 15 dalībniekiem un ne mazāk par 7
dalībniekiem.
6.2.Grupām jāizveido grupas kandidātu saraksts ar līderi augšgalā.
6.3.Grupām jāiesūta kandidātu saraksts ar nosaukumu, kandidātu vārdiem, uzvārdiem,
vecumu, dzīvesvietu, telefona numuru un e-pastu. Pielikumā pieejama paraugforma
(skat. Pielik. Nr.1).
6.4.Kopā ar kandidātu sarakstu jāiesūta apraksts par savu kandidātu grupu. Aprakstā var
minēt kādi ir kandidātu grupas mērķi, uzdevumi, idejas un piedāvājumi jaunatnes lietu
uzlabošanai un pilnveidošanai Ilūkstes novadā.
6.5.Grupas kandidātu saraksts un apraksts tiks publicēts Ilūkstes novada mājas lapā
www.ilukste.lv

un

Ilūkstes

novada

jaunatnes

facebook

lapā

https://www.facebook.com/ilukstesjaunatne/
VI. BALSOŠANA UN VĒRTĒŠANA
7.1.Balsošanu organizē un balsošanas rezultātus izvērtē balsošanas komisija, ko izveido
pašvaldības izpilddirektors.
7.2.Divas dienas pēc pieteikumu saņemšanas, 08.05. grupu pieteikumi tiek izvietoti
www.facebook.com un www.ilukste.lv.
7.3.Balsošana notiek divas dienas no 18.05.-19.05. Ilūkstes novada pagastu bibliotēkās


Ilūkstes novada centrālā bibliotēka Piektdiena 11:00-18:00, Sestdiena
11:00-17:00



Dvietes pagasta bibliotēka Piektdien 9:00-17:00, Sestdien 9:00-15:00



Bebrenes pagasta bibliotēka Piektdien 8:00-17:00



Eglaines pagasta bibliotēka Piektdien 8:00-15:30



Pašulienes pagasta bibliotēka Piektdien 9:00



Pilskalnes pagasta bibliotēka Piektdien 9:00-16:00, Sestdien 9:00-15:00



Šēderes pagasta bibliotēka Piektdien 8:30-18:00, Sestdien 9:00-13:00



Subates pagasta bibliotēka Piektdien 11:00-18:00, Sestdien 10:00-17:00

7.4.Balsot var jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kuru faktiskā dzīvesvieta, darba vieta vai
mācību iestāde ir Ilūkstes novadā.
7.5.Katrs jaunietis balsot var vienu reizi par vienu sarakstu, liekot izvēlētajā lapā plusus
kandidātiem, kurus atbalsta, un mīnusus, kandidātiem, kurus neatbalsta.
7.6.Izvēlēto kandidātu sarakstu ar atzīmēm iemet vēlēšanu kastē.
7.7.Pēc balsošanas 19.05. plkst. 17:10 tiek savāktas balsis un uzsākta to skaitīšana,
kandidāti ar visvairāk iegūtajām balsīm pārstāv Ilūkstes novada jauniešu domi.

VII.

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

8.1.Kad balsis ir saskaitītas un ir zināmi kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, tas tiek
paziņots grupu līderiem uz e-pasta adresēm un tiek publicēts www.facebook.com.lv un
www.ilukste.lv.
8.2.Neilgi pēc vēlēšanām notiek pirmā Ilūkstes novada jauniešu domes sēde, kur tiek
ievēlēti Jauniešu domes priekšsēdētājs, vietnieks un tās dalībnieki.

Pielik.Nr. 1
Ilūkstes novada jauniešu domes kandidātu saraksts
NOSAUKUMS
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vārds

Uzvārds

Vecums

Dzīvesvieta

Nodarbošanās

Tālrunis

E-pasts

