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(Prot. Nr. 1, Lēmums Nr.4) 

 

 

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija (LPIA) ir brīvprātīga 

profesionāla asociācija, kas darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības 

(LPS) struktūrvienība, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, 

LPS statūtus un šo Nolikumu. 

 

1. MĒRĶIS 

LPIA mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju 

vadītājus, lai: 

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo 

sadarbību, pieredzes apmaiņu un pašvaldību attīstību;  

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;  

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;  

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;  

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, 

Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību 

izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās. 

 

2. DALĪBNIEKI  

2.1. LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA 

un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības 

pieteikumu/atteikumu.  

2.2. Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) 

viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas. 

 

3. LPIA INSTITŪCIJAS 

3.1. LPIA galvenā lēmējinstitūcija ir dalībnieku sapulce. Sapulci 

sasauc LPIA valde vismaz vienu reizi gadā. Sapulce ir 

lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse dalībnieku. 

3.2. Sapulces pilnvaras: 



 

3.2.1. apstiprināt valdi, ko veido viens pārstāvis no Rīgas,  viens 

pārstāvis no  valstspilsētām, viens pārstāvis no novadiem ar 

valstspilsētu, un pa vienam pārstāvim no katra plānošanas 

reģiona. 

3.2.2. ievēlēt LPIA priekšsēdētāju no valdes locekļiem; 

3.2.3. noteikt valdes un priekšsēdētāja pilnvaru laiku; 

3.2.4. veikt izmaiņas LPIA nolikumā un iesniegt to 

apstiprināšanai LPS domē; 

3.2.5. apstiprināt valdes darbības ikgadējo atskaiti un ieņēmumu – 

izdevumu tāmi; 

3.2.6. apstiprināt nākamā gada pasākumu plānu un ieņēmumu - 

izdevumu tāmi. 

3.3. sapulcē katram LPIA dalībniekam ir viena balss. Tiesības 

balsot ir dalībnieka izpilddirektoram vai viņa vietniekam. Ja 

sapulcē nepiedalās izpilddirektors vai vietnieks, tad tiesības 

balsot ir dalībnieka pilnvarotai personai. 

3.4. lēmumus pieņem ar klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu 

vairākumu; 

3.5. lēmumu par LPIA likvidāciju vai reorganizāciju pieņem ar divu 

trešdaļu balsstiesīgo dalībnieku vairākumu; 

3.6. Ārkārtas sapulci sasauc LPIA valde, ja to pieprasa 10% LPIA 

balsstiesīgo dalībnieku vai LPS dome divu nedēļu laikā no 

pieteikuma iesniegšanas dienas; 

3.7. LPIA ne retāk kā reizi divos mēnešos rīko sanāksmi vai 

semināru, kurā var piedalīties šī Nolikuma 2.2.punktā noteiktās 

personas. 

3.8. LPIA valde sastāv no astoņiem locekļiem. Pārstāvjus valdei 

izvirza katra šī Nolikuma 3.2.1. punktā noteiktā grupa, 

iesniedzot LPIA valdei rakstisku pieteikumu ne vēlāk kā 

mēnesi pirms sapulces. 

3.9. Valde no sava vidus ievēl vienu vai vairākus LPIA 

priekšsēdētāja vietnieku. 

3.10. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos, un valde ir 

lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no LPIA valdes 

locekļiem. 

3.11. Valdes pilnvaras: 

3.11.1. organizēt LPIA darbu sapulču starplaikos;  

3.11.2. LPIA vārdā iesniegt pieprasījumus, priekšlikumus un 

sniegt atbildes valsts un pašvaldību iestādēm un 

organizācijām;  

3.11.3. sagatavot un iesniegt sapulcei apstiprināšanai 

priekšlikumus par LPIA dalībnieku gada maksas apmēru 



 

proporcionāli iedzīvotāju skaitam pašvaldībā. Biedru maksa 

var tikt mainīta ne biežāk kā reizi divos gados; 

3.11.4. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai sapulcē LPIA 

gada ieņēmumu - izdevumu tāmi un pasākumu plānu;  

3.11.5. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai sapulcē 

priekšlikumus LPIA nolikuma grozījumiem. 

3.12. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Gadījumā, ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā balss ir 

priekšsēdētājam. 

3.13. Valdes darbu vada priekšsēdētājs. 

3.14. Priekšsēdētājs pārstāv LPIA saskarsmē ar juridiskām un 

fiziskām personām. 

3.15. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda LPIA 

priekšsēdētāja vietnieks. 

 

4. LPIA DARBĪBAS FINANSĒJUMS 

4.1. LPIA darbību finansē: 

4.1.1. no dalībnieku biedru maksas;  

4.1.2. no projektu finansējuma;  

4.1.3. no ziedojumiem, dāvinājumiem un cita finansējuma, kas 

atļauts LR normatīvajos aktos. 

4.2. Sapulču, sanāksmju, semināru un citus organizatoriskos 

izdevumus sedz no dalībnieku biedru maksas (budžeta), 

atbilstoši valdē apstiprinātai tāmei; 

4.3. Dalību LPIA institūcijās un pasākumos apmaksā no budžeta, 

atbilstoši sapulcē noteiktajam skaitam (kvotai) no katra 

dalībnieka. 

4.4. Dalībnieka maksu par kalendāro gadu maksā neatkarīgi no 

pašvaldības pieteikuma datuma.  

 

5. LPIA DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA 

5.1. LPIA sekretariāta funkcijas veic LPS pilnvarots padomnieks. 

5.2. LPIA grāmatvedības uzskaiti veic LPS grāmatvedība. 

5.3. LPIA institūciju pasākumu norises gaita tiek protokolēta. 

 

 

 

LPIA priekšsēdētājs      Uģis Fjodorovs 

 


