
Partijas “Latvijas attīstībai” Jaunatnes nodaļas nolikums 
 

Partijas “Latvijas attīstībai” (turpmāk – “Latvijas attīstībai”) Jaunatnes nodaļa (turpmāk – 
LAJN) apvieno jauniešus – “Latvijas attīstībai” biedrus un atbalstītājus un pārstāv to viedokli 
“Latvijas attīstībai” valdē un biedru sapulcē. LAJN uzdevums ir iesaistīt jaunatni “Latvijas 
attīstībai” pamatmērķu sasniegšanā. LAJN darbojas atbilstoši Latvijas likumiem, “Latvijas 
attīstībai” statūtiem un šim nolikumam. LAJN nav patstāvīga juridiska persona. 
 
1. LAJN uzdevumi ir:  
1.1. popularizēt “Latvijas attīstībai” klasiski liberālās vērtībās, kas ietver sevī individuālismu, 
brīvo tirgu, cilvēka tiesības un tiesisku valsti;  
1.2. veidot un nostiprināt jaunatnes vidū izpratni par demokrātijas un pilsoniskas sabiedrības 
pamatprincipiem;  
1.3. izglītot politikas jautājumos, sagatavojot jaunatni līdzdalībai demokrātiskā, kompetentā un 
godīgā valsts pārvaldē;  
1.4. formulēt un piedāvāt “Latvijas attīstībai” valdei un biedru sapulcei savu viedokli, sagatavot 
lēmuma projektus un sniegt ziņojumus par “Latvijas attīstībai” nostāju jaunatnes politikas, kā 
arī citos sabiedrībā aktuālos jautājumos;  
1.5. nodrošināt speciālistu līdzdalību “Latvijas attīstībai” darbībā no jaunatnes vidus;  
1.6. veicināt jaunu “Latvijas attīstībai” atbalstītāju piesaisti,  
1.7. plānot, organizēt un piedalīties sabiedriskos pasākumos, semināros, konferencēs, 
diskusijās u.tml. aktivitātēs par iekšpolitiku, sabiedriskajām norisēm un ārpolitikas 
jautājumiem Eiropā;  
1.8. attīstīt un pilnveidot sadarbību ar liberālu ideoloģiju pārstāvošām jaunatnes politiskajām 
organizācijām, nodibinājumiem Latvijā, Baltijā, Eiropas Savienībā un citur kopēju projektu 
īstenošanai;  
 
2. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.  
2.1. Par LAJN biedru, biedra kandidātu vai atbalstītāju var kļūt ikviens interesents [jaunietis] 
vecumā no 14 līdz 30 gadiem.  
2.2. LAJN biedrus, biedra kandidātus un atbalstītājus uzņem LAJN valde, pēc personīga 
iesnieguma, LAJN valdes noteiktajā kārtībā.  
2.3. LAJN valde lēmumus par uzņemšanu pieņem ar LAJN valdes locekļu balsu vairākumu. 
2.4. Ja interesents [jaunietis] biedrs netiek uzņemts LAJN, tad pretendents var atkārtoti vērsties 
ar iesniegumu par uzņemšanu LAJN pēc mēneša.  
2.5. LAJN dalībnieks jebkurā laikā var izstāties no LAJN, par to rakstveidā paziņojot LAJN 
valdei.  
2.6. LAJN valde var dalībnieku izslēgt no LAJN šādos gadījumos:  
2.6.1. LAJN dalībnieks neievēro vai pārkāpj likumu, “Latvijas attīstībai” statūtus, neievēro tās 
programmu, nepilda “Latvijas attīstībai” institūciju pieņemtos lēmumus vai ir zaudējis LAJN 
valdes uzticību;  
2.6.2. ar savu rīcību LAJN dalībnieks diskreditē vai nodara būtisku kaitējumu “Latvijas 
attīstībai” vai LAJN;  
2.6.3. iestājoties LAJN, interesents [jaunietis] sniedzis nepatiesas ziņas par sevi.  
2.7 Lēmumu par LAJN dalībnieka izslēgšanu no LAJN pieņem LAJN valde un to var apstrīdēt 
tikai “Latvijas attīstībai” valdē. Uz ierosinājuma izskatīšanu ir jāuzaicina attiecīgā persona un 
to var apstrīdēt vēršoties pie LAJN valdes ar lūgumu pārskatīt lēmumu. 
 
 
 



 
3. Biedra kandidāts un atbalstītājs. 
3.1. Par LAJN biedra kandidātu valdes noteiktā kārtībā var tikt uzņemta jebkura fiziska 
persona, kura atbalsta “Latvijas attīstībai” mērķus un programmu vecumā no 16 līdz 18 
gadiem. 
3.2. Par LAJN atbalstītāju valdes noteiktā kārtībā var tikt uzņemta jebkura fiziska persona, kura 
atbalsta Partijas mērķus un programmu vecumā no 14 līdz 16 gadiem.  
3.3. LAJN atbalstītājs sasniedzot 16 gadu vecumu ar LAJN valdes lēmumu tiek pasludināts par 
LAJN biedra kandidātu. 
3.4. LAJN biedra kandidāts sasniedzot 18 gadu vecumu ar LAJN valdes lēmumu tiek 
pasludināts par LAJN biedru. 
3.5. Nepilngadīgās personas, kuras piesakās par LAJN dalībnieku, iesniedz LAJN valdei 
aizpildītu un vecāku parakstītu apliecinājumu par vecāku piekrišanu dalībai LAJN. 
 
4. LAJN biedram ir šādas tiesības:  
4.1. piedalīties “Latvijas attīstībai” un LAJN darbā, apmeklēt “Latvijas attīstībai” un LAJN 
rīkotos pasākumus;  
4.2. saņemt informāciju par aktuāliem LAJN un “Latvijas attīstībai” darba jautājumiem;  
4.3. savu iespēju robežās atbalstīt “Latvijas attīstībai” tās darbā;  
4.4. izteikt un aizstāvēt savu viedokli LAJN, “Latvijas attīstībai” un tās institūcijās;  
4.5. iesniegt priekšlikumus LAJN darbības uzlabošanai un mērķu sasniegšanai;  
4.6. vēlēt un tikt ievēlētiem LAJN amatos un institūcijās. 
 
5. LAJN biedra kandidātam un atbalstītajam ir šādas tiesības: 
5.1. piedalīties LAJN darbā, apmeklēt “Latvijas attīstībai” un LAJN rīkotos pasākumus;  
5.2. saņemt informāciju par aktuāliem LAJN un “Latvijas attīstībai” darba jautājumiem;  
5.3. savu iespēju robežās atbalstīt “Latvijas attīstībai” tās darbā;  
5.4. izteikt un aizstāvēt savu viedokli LAJN, “Latvijas attīstībai” un tās institūcijās;  
5.5. iesniegt priekšlikumus LAJN darbības uzlabošanai un mērķu sasniegšanai;  
 
6. LAJN biedram, biedra kandidātam un atbalstītājam ir šādi pienākumi:  
6.1. ievērot “Latvijas attīstībai” statūtus un šo nolikumu, kā arī pildīt biedru sapulces un valdes 
lēmumus; 
6.2. popularizēt “Latvijas attīstībai” mērķus un uzdevumus jaunatnes vidū un sabiedrībā 
kopumā; 
6.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt “Latvijas attīstībai” statūtos un šajā nolikumā norādīto 
mērķu un uzdevumu realizēšanu; 
6.4. ziņot LAJN institūcijām par to darbībā novērotajiem trūkumiem. 
 
6. LAJN sapulce ir augstākā LAJN lēmējinstitūcija. 
6.1. LAJN sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā un uz vienu gadu ievēlē LAJN vadītāju 
un sešus valdes locekļus. 
6.2. LAJN sapulci sasauc vadītājs pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa pieci valdes 
locekļi vai ne mazāk kā viena ceturtā daļa no LAJN biedriem. Ja LAJN sapulces sasaukšanu 
pieprasa valdes locekļi vai biedri, tad LAJN vadītājam ir pienākums sasaukt LAJN sapulci trīs 
nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 
6.3. LAJN vadītāja un valdes locekļu vēlēšanas ir aizklātas. LAJN sapulcē uz LAJN vadītāja 
un valdes locekļu amatiem var kandidēt tikai LAJN biedri. LAJN vadītāja un valdes locekļu 
kandidatūras tiek izvirzītas LAJN valdes noteiktajā kārtībā pirms attiecīgās LAJN sapulces 
darba uzsākšanas. 



 
7. LAJN valde ir patstāvīgi darbojošās nodaļas institūcija, kas LAJN sapulču starplaikā vada 
LAJN darbu. LAJN valde: 
7.1. no sava vidus ievēlē vadītāja vietnieku; 
7.2. nodrošina LAJN sapulces lēmumu īstenošanu; 
7.3. ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti 
ar klātesošo LAJN valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir LAJN 
vadītāja balss; 
7.4. organizē savas sēdes ne retāk kā vienu reizi mēnesī un tās ir atklātas LAJN dalībniekiem 
un “Latvijas attīstībai” biedriem, izņemot gadījumus, kad LAJN valde lemj par slēgtu sēdi; 
7.5. pēc LAJN vadītāja vai vismaz triju LAJN valdes locekļu ierosinājuma balso par valdes 
locekļa atstādināšanu no valdes locekļa amata, ja LAJN valdes loceklis neievēro vai pārkāpj 
likumu, “Latvijas attīstībai” statūtus, neievēro tās programmu, nepilda “Latvijas attīstībai” 
institūciju pieņemtos lēmumus vai ir zaudējis LAJN valdes uzticību, vai arī ar savu rīcību 
LAJN valdes loceklis diskreditē vai nodara būtisku kaitējumu “Latvijas attīstībai” vai LAJN. 
Lēmums tiek pieņemts ar valdes locekļu sešām balsīm. Lēmumu var apstrīdēt tikai “Latvijas 
attīstībai” valdē ; 
7.6. LAJN valdes loceklis var iesniegt LAJN valdei rakstveida paziņojumu par valdes locekļa 
amata atstāšanu. Ja LAJN valdes loceklis atstāj amatu viņa vietā stājas nākamais kandidāts, 
kurš iepriekšējās valdes vēlēšanās saņēmis vislielāko balsu skaitu, bet nav ievēlēts valdē.  
 
8. LAJN vadītājs: 
8.1. pārstāv LAJN, organizē un vada LAJN sapulces, LAJN valdes sēdes. Vadītāja prombūtnes 
laikā šos pienākumus veic vadītāja vietnieks; 
8.2. ir tiesīgs uzdot jebkuram LAJN biedram veikt uzdevumus, kas nepieciešami LAJN mērķu 
un uzdevumu sasniegšanai; 
8.3. LAJN vadītājam vai citai viņa pilnvarotai personai ir tiesības LAJN un tās biedru vārdā 
Partijas valdes sēdēs uzdot jautājumus un uzstāties debatēs. Par visiem “Latvijas attīstībai” 
valdē pārspriestajiem jautājumiem un izteiktajiem viedokļiem LAJN vadītājs vai viņa 
pilnvarotā persona informē LAJN valdi tās tuvākajā sēdē. 
8.4. Gadījumā, ja LAJN vadītājs pieņem lēmumu atkāpties no LAJN vadītāja amata, tad LAJN 
valde no sava vidus ievēl pagaidu vadītāju, kurš vada LAJN līdz brīdim kamēr LAJN sapulcē 
netiks ievēlēts jauns vadītājs. 
 
9. LAJN var būt savas reģionālās atbalsta grupas. Tās izveido atbilstoši “Latvijas attīstībai” 
reģionālo/teritoriālo nodaļu struktūrai un likvidē ar LAJN valdes lēmumu. 
 
10. LAJN ar LAJN valdes lēmumu var veidot komisijas un darba grupas, nosakot to 
uzdevumus. Komisijām un darba grupām ir tiesības pieprasīt savai darbībai nepieciešamās 
ziņas un paskaidrojumus no LAJN biedriem. Savus priekšlikumus komisijas un darba grupas 
iesniedz izskatīšanai un apspriešanai LAJN valdei. 
 
11. LAJN finanšu līdzekļi un materiāli tehniskā bāze ir “Latvijas attīstībai” mantas daļa, un tos 
veido partijas piešķirtie līdzekļi, kuri tiek piešķirti no “Latvijas attīstībai” saziedotajiem 
līdzekļiem vai mērķziedojumiem LAJN. LAJN finanšu līdzekļi tiek izlietoti, izmantojot 
“Latvijas attīstībai” norēķinu kontu kredītiestādē, “Latvijas attīstībai” valdes pārraudzībā un 
tās noteiktā kārtībā. 
 
12. LAJN nolikumu pieņem un groza “Latvijas attīstībai” valde. 
 



13. LAJN tiek likvidēta, ja par to LAJN sapulcē nobalso visi tās biedri vai ja par to nobalso 
“Latvijas attīstībai” valde. Ja LAJN tiek slēgta, tā vairs nedrīkst izmantot ne partijas 
nosaukumu, ne simboliku.  
 


