
Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju 

apvienības nolikums 

  
  
  

 LPSAIA kopsapulcē, Ozolniekos 
  
  
  

1.     Vispārīgie noteikumi. 

  
1.1.  Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība ir 
brīvprātīga apvienība, pie Latvijas Pašvaldību savienības, kuru 
veido Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju vadītāji 
(gadījumos, kad vadītājs/vadītāja nevar piedalīties, pilnvarota 
persona). 
1.2. Apvienības pilns nosaukums ir Latvijas Pašvaldību sociālās 
aprūpes institūciju apvienība. 

1.3. Apvienības saīsinātais nosaukums ir LPSAIA. 

  

2. LPSAIA mērķis un kompetences. 
  

2.1. LPSAIA mērķis ir apvienot visas pašvaldību ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas : 

2.1.1.         kopīgā viedokļa formulēšanai, 

2.1.2.         problēmu definēšanai un risināšanai, 

2.1.3.         pieredzes un informācijas apmaiņai, 

2.1.4.         kopīgā viedokļa pārstāvēšanai un aizstāvēšanai 
pašvaldību un valsts institūcijās. 

  
3. LPSAIA darbība. 

  
3.1. LPSAIA darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu. 

3.2. LPSAIA struktūra: 

3.2.1 LPSAIA augstākā lēmējinstitūcija ir apvienības biedru 
kopsapulce. LPSAIA kopsapulces sēdes tiek sasauktas ne retāk 
kā reizi gadā. 

3.3. LPSAIA kopsapulce : 

3.3.1. atklāti balsojot, ar klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu 
vairākumu, uz 4 (četriem) gadiem  ievēl apvienības valdi 11 
(vienpadsmit) valdes locekļu sastāvā, 



3.3.2. atklāti balsojot, ar klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu 
vairākumu, ievēl un atceļ no pienākumiem apvienības 
priekšsēdētāju, 
3.3.3. atklāti balsojot, ar klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu 
vairākumu, apstiprina un atceļ apvienības 
priekšsēdētāja/priekšsēdētājas ieteikto vietnieku, 

3.3.4. apvienības priekšsēdētājs/priekšsēdētāja un apvienības 
priekšsēdētāja/priekšsēdētājas vietnieks/vietniece tiek 
apstiprināti uz 4 (četriem) gadiem, 
3.3.5. lemj par apvienības biedru naudām, 

3.3.6. uzklausa apvienības valdes atskaites par paveikto darbu, 

3.3.7.apstiprina un izdara grozījumus apvienības nolikumā. 
3.4. LPSAIA valde realizē apvienības darbu kopsapulces sēžu 
starplaikos. 

3.4.1.      no valdes locekļu vidus ievēl 
apvienības   sekretāru/sekretāri, 

3.4.2.     pilda kopsapulces lēmumus, 
3.4.3.     lemj visus jautājumus, izņemot tos, kuri ir 

kopsapulces kompetencē, 
3.4.4. pārstāv apvienību valsts un pašvaldību institūcijās, 

3.4.5. lemj par jaunu biedru uzņemšanu, 
3.4.6. nodrošina kopsapulces sēžu lēmumu izpildi, 

3.4.7. identificē problēmas, 
3.4.8.formulē apvienības viedokli, 

3.4.9. dod ieteikumus to risināšanai, 

3.4.10. sagatavo kopsapulces sēžu norisi, 

3.4.11. sagatavo atskaites ziņojumus gadskārtējām 

kopsapulces sēdēm par aizvadīto periodu, 
3.4.12. nodrošina informācijas apmaiņu, apvienības 
dalībnieku informēšanu par kopsapulces un valdes 
pieņemtajiem lēmumiem, 
3.4.13. par savu darbību atskaitās apvienības kopsapulcei.    

3.5. Valdes sēdes notiek ne retāk, kā reizi mēnesī. 

3.6. LPSAIA priekšsēdētāja tiesības un pienākumi. 

3.6.1. apvienības priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vada 
apvienības kopsapulces un valdes darbu,   
3.6.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv apvienības intereses, 

3.6.3. apvienības priekšsēdētāja/priekšsēdētājas 
vietnieks/vietniece pilda priekšsēdētāja/priekšsēdētājas 
uzdevumus un aizstāj priekšsēdētāju gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams 

  



  
4.Grozījumu pieņemšanas kārtība 

  
4.1. Grozījumus LPSAIA nolikumā var ierosināt iesniedzot 

rakstveida  priekšlikumus LPSAIA Valdei vai Kopsapulcei. 

4.2. LPSAIA nolikums un grozījumi tajā var tikt pieņemti, ja par 
tiem nobalsojuši ne mazāk kā 2/3 klātesošo balsstiesīgo LPSAIA 
biedru. 

 


