LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA
Rīgā, 15.06.2005.

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības nolikums
Grozījumi: LPS domes sēdē 15.03.2006. (prot. Nr.2. 3.§)

I.

DAĻA

1.apakšnodaļa
Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) biedri, pie Latvijas Pašvaldību savienības veido Latvijas Piekrastes
pašvaldību apvienību (LPPA).
2.apakšnodaļa
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība ir nodibināta, lai saskaņā ar LPS statūtu 11.1.
un 11.2 punktiem uz brīvprātības principiem apvienotu tās piekrastes vietējās
pašvaldības, kuras ir iestājušās LPS.
3.apakšnodaļa
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā
līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts
līmenī. LPPA darbojas saskaņā ar LPS statūtiem un šo Nolikumu.
II. DAĻA
1. apakšnodaļa
Ne retāk kā 3 reizes gadā LPPA sasauc visu Latvijas piekrastes pašvaldību vadītāju
sapulci. Ārkārtas sapulce tiek sasaukta ar LPPA valdes lēmumu vai arī, ja rakstveida
lūgumu ar šādu prasību iesniedz vismaz 5 pašvaldības, kas ir LPPA dalībnieki.
2.apakšnodaļa
LPPA valdei ir jāizsūta informācija par sapulces datumu LPPA dalībniekiem vismaz
divas nedēļas pirms piekrastes pašvaldību vadītāju sapulces sasaukšanas. Valdei
jāizstrādā priekšlikumu saraksts, kurus tās locekļi vēlētos iekļaut darba kārtībā vismaz
1 nedēļu pirms sapulces.

3.apakšnodaļa
Valdei ir jāizsūta informācija par ārkārtas sapulci dalībpašvaldībām un jāpaziņo
sapulces datums vismaz 1 nedēļas pirms tās. Gadījumā, ja sapulce tiek sasaukta pēc
dalībpašvaldību prasības, tas ir jāizdara ne vēlāk kā mēnesi pēc tam, kad valde ir
apstiprinājusi šo prasību.
4.apakšnodaļa
Ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms sapulces sasaukšanas valde izsūta tās dienas kārtību.
III. DAĻA
1.apakšnodaļa
Visu piekrastes pašvaldību pārstāvji var piedalīties sapulcē un viņiem ir tiesības
balsot. Jautājumus, kas skar LPPA iekšējo darbību izlemj tikai LPPA biedri. Lēmumu
pieņemšanai nepieciešams klātesošo balsu vairākums.
2.apakšnodaļa
Piekrastes pašvaldību vadītāju sapulces ir atklātas.
IV. DAĻA
1.apakšnodaļa
LPPA Valde sastāv no 7 locekļiem, kurus ievēlē sapulcē.
2.apakšnodaļa
Sapulces dalībnieki no savu locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju un tā vietnieku un
apstiprina sekretāru, kura amats tiek algots no LPS līdzekļiem un kurš ir LPS štatos.
3.apakšnodaļa
LPPA valde nozīmē pārstāvjus LPS valdei saskaņā ar LPS valdes Kārtības rulli.
V. DAĻA
l.apakšnodaļa
Valde nodarbojas ar LPPA darbības vadīšanu. LPPA valde iesniedz piekrastes
pašvaldības interesējošos jautājumus izskatīšanai jebkurā LPS, valsts varas un
pārvaldes institūcijā un rīko sarunas ar tām.

2.apakšnodaļa
LPPA valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.
Balsošana sēdēs notiek atklāti. Lēmumu pieņemšanai nepieciešams klātesošo balsu
vairākums.
VI. DAĻA
LPPA priekšsēdētājs ikdienā rūpējas par LPPA darba vadīšanu šī Nolikuma un citu
valdes izstrādāto nolikumu ietvaros.
VII. DAĻA
Ar LPS valdes apstiprinājumu valde var pieņemt darbā personālu, kas piedalās tās
darbā un tās organizētajos pasākumos no LPPA puses.
VIII. DAĻA
Ar LPS apstiprinājumu valde var izlemt par atalgojuma piešķiršanu priekšsēdētājam.
IX. DAĻA
Šis nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas LPS Domē 2006.gada 15.martā.
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