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LPA Padomes sēde

Latvijas Pilsoniskās alianses deleģēto pārstāvju
izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtība
1. Latvijas Pilsoniskās alianses deleģēto pārstāvju izvirzīšanas un pārstāvniecības kārtība
(turpmāk – Kārtība) nosaka, kādā personas, kuras nav LPA Direktors, Padomes priekšsēdētājs
vai darbinieks tiek deleģēti LPA pārstāvniecībai dažāda līmeņa un nozīmes darba grupās,
komisijās, komitejās un citos līdzdalības instrumentos, kas izveidotas nozaru ministrijās,
Saeimā, citās publiskās pārvaldes institūcijās un/ vai sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem
kā ārējie eksperti.
2. Šī kārtība neattiecas uz:
2.1. biroja darbiniekiem, kas ir eksperti noteiktās jomās un to amata aprakstos paredzēts
pārstāvēt LPA, saskaņā ar tiem piešķirto mandātu;
2.2. LPA Padomes locekļiem. Padomes loceklis var tikt deleģēts pārstāvēt LPA uz konkrētu
pasākumu vai darbības jomu bez rakstiskas pilnvaras, bet Padomei par to vienojoties mutiski
vai elektroniski, vienlaikus vienojoties par Padomes locekļa mandātu un LPA oficiālo nostāju.
2.3. Padomes priekšsēdētāju un/vai Direktoru, kuri saskaņā ar Statūtu 7.6. punktu, var publiski
pārstāvēt LPA.
3. Situācijā, kad nav iespējams Kārtības 2.3. punktā minētajām personām nodrošināt savu
pārstāvību, tad uz pilnvaras pamata, ko apstiprina Padome un paraksta Direktors, var tikt
deleģēta cita persona LPA būtisku jautājumu pārstāvēšanā (turpmāk – LPA deleģētais
pārstāvis).
4. Deleģējums var izpausties kā pastāvīgas pārstāvniecības tiesības (uz noteiktu laiku un
noteiktā formātā) vai kā vienreizēja pārstāvniecība (noteiktā pasākumā).
5. Pieteikumu LPA deleģētā pārstāvja izvirzīšanai var ierosināt LPA padome, LPA direktors,
biroja darbinieks, LPA biedru organizācijas izpildinstitūcija.
6. Saņemot Kārtības 5. punktā minēto lūgumu, LPA Direktors tuvākajā LPA Padomes sēdes
darba kārtībā iekļauj jautājumu par LPA Deleģētā pārstāvja pilnvarošanu.
7. LPA deleģētā persona pārstāvot LPA un LPA biedru intereses vadās no pilnvarojuma, kāds
norādīts pilnvarojumā. Ja pilnvarojumā nav norādīts apmērs par kādu jautājumu, tad LPA
deleģētais pārstāvis viedokļa paušanās vadās no kopējām LPA interesēm.
8. LPA deleģētajam pārstāvim ir pienākums:
8.1. Pirms pārstāvniecības sākšanas sniedz redzējuma pārskatu LPA Padomei, kā pārstāvēs
LPA un kādus rezultātus plānots sasniegt.
8.2. Par savu darbu regulāri sniedz pārskatu LPA direktoram saskaņā ar grafiku, kārtību un
formātu, par kādu vienojas LPA deleģētais pārstāvis un LPA Padome pārstāvniecību uzsākot,
vai atbilstoši LPA Padomes vai direktore izteiktajam aicinājumam nākamajā LPA Padomes
sēdē, kā arī noslēdzot darbību kā LPA deleģētam pārstāvim.

8.3. Pirms katras publiskās pārstāvniecības rūpīgi sagatavoties, darot to sekojoši: no LPA
direktora noskaidrojot oficiālo LPA nostāju plānotās sēdes vai tikšanās darba kārtības
jautājumos un saskaņojot plānoto rīcību; regulāri ievācot informāciju par aktualitātēm sektorā,
lai varētu veiksmīgāk un profesionāli pārstāvēt LPA kā lielāko jumta organizācija nevalstiskā
sektora interešu aizstāvībā un vadošo organizāciju, kas īsteno kvalitatīvu dialogu ar publisko
pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veidojot labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai
pilsoniskajai sabiedrībai pašvaldību, nacionālā un starptautiskā līmenī; uzturot ciešu saikni ar
LPA Padomi.
8.4. Ievērot LPA Statūtos noteiktos principus, trīsgades Stratēģijā iekļautās prioritātes, mērķi,
vīziju un vērtības, kā arī Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksa normas.
9. LPA deleģētais pārstāvis, kas LPA viedoklī vai pilnvarojumā saskata pretrunas ar savas
pārstāvētās organizācijas interesēm, pirms pauž viedokli vai veic rīcību, kas nesaskan ar LPA
viedokli, informē par to LPA Padomi vai LPA direktoru. Gadījumos, ja nav iespējams
konsultēties iepriekš, lai veidotu kopīgu nostāju, LPA pārstāvis post factum informē Direktoru
pēc iespējas ātrāk.
10. LPA deleģētais pārstāvis pārstāvības laikā nepieļauj interešu konfliktu iestāšanos.
11. LPA deleģētais pārstāvis darbojas līdz pilnvarojumā norādītajam termiņām.
12. LPA deleģētā pārstāvja pilnvaras pirms termiņa var pārtraukt pēc LPA Padomes, pārstāvja
vai institūcijas, kurā tika nodrošināta LPA pārstāvniecība, lūguma.
13. Pēc Kārtības 11.punktā noteiktā lūguma saņemšanas, LPA Padome lemj par LPA deleģētā
pārstāvja atsaukšanu. Kā arī nepieciešamības gadījumā lemj par jauna LPA deleģētā pārstāvja
iecelšanu.

