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Latvijas Arhitektu savienības Padomes nolikums 

 

 

Apstiprināts LAS Padomes sēdē 2009.g.14. aprīlī, protokols Nr. 1 

 

 

1. Ievads. 

1.1. LAS Padome (turpmāk tekstā Padome) ir Latvijas Arhitektu savienības (turpmāk tekstā LAS) 
augstākā lēmējinstitūcija LAS Kongresu starplaikos. Tā darbojas LAS Statūtos noteiktās 
kompetences ietvaros. 

1.2. Padomē ir vismaz 30, bet ne vairāk kā 60 locekļu, kas ir LAS biedri – fiziskas personas. Daļu no 
Padomes locekļiem LAS Statūtiem atbilstošā skaitā ievēl Kongress tiešās, aizklātās vēlēšanās 
uz trim gadiem. Pārējos locekļus Padome kooptē saskaņā ar Nolikumu par LAS 
struktūrvienībām un šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā.  

1.3. Padomes organizatoriskā struktūra. 

1.3.1. Padomes darbu vada Padomes Priekšsēdētājs. 

1.3.2. Padomes darbu organizē Padomes darba komisija – Prezidijs. 

1.3.3. Savas darbības nodrošināšanai Padome izveido pastāvīgas vai pagaidu komisijas, kā  
arī darba grupas. 

2. Padomes locekļi. 

2.1. Padomes locekļu tiesības un pienākumi ir spēkā līdz pilnvaru izbeigšanās brīdim.  

2.2. Padomes locekļa pilnvaras izbeidzas brīdī, kad:  

2.2.1. sanākusi jaunievēlētā Padome; 

2.2.2. Padomes loceklis paziņojis par savu pilnvaru nolikšanu; 

2.2.3. Padomes loceklis izslēgts no Padomes sastāva; 

2.2.4. Padomes loceklis ir ievēlēts par LAS Valdes Priekšsēdētāju, LAS Valdes locekli vai LAS 
Revīzijas komisijas locekli; 

2.2.5. izbeidzies cita locekļa aizvietošanas laiks Padomē šajā Nolikumā minētajos gadījumos; 

2.2.6. Padomes locekli izvirzījusī Struktūrvienība viņu atsauc no Padomes sastāva; 

2.2.7. Struktūrvienība, kura izvirzījusi Padomes locekli, ir izbeigusi savu darbību; 

2.2.8. Padomes loceklis miris.   

2.3. Ja Padomes locekļa pilnvaras izbeigušās 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.8. punktā minētajos 
gadījumos, viņa vietā Padomes sastāvā tiek uzaicināts Padomes locekļa pretendents, par kuru 
Kongresā tika nodots nākamais  lielākais balsu skaits.   

2.4. LAS Valdes Priekšsēdētājam, LAS Valdes loceklim vai LAS Revīzijas komisijas loceklim, kam 
Padomes locekļa pilnvaras izbeigtas 2.2.4. punktā  minētajā  gadījumā, ir tiesības atjaunot tās 
pēc pilnvaru nolikšanas LAS Valdē vai LAS  Revīzijas komisijā. 

2.5. Struktūrvienību lēmumus par to pārstāvju deleģēšanu Padomes sastāvā pēc Valdes ziņojuma 
par Struktūrvienības lēmuma atbilstību LAS Statūtiem un Nolikumiem apstiprina ar Padomes 
balsojumu. 

2.6. Katra Padomes locekļa pienākums ir piedalīties Padomes darbā. 

2.7. Padomes locekli var izslēgt no Padomes sastāva, ja viņš: 

2.7.1. neattaisnotu iemeslu dēļ 12 mēnešus nav piedalījies Padomes darbā; 

2.7.2. ievēlēts, neatbilstoši LAS Statūtu un LAS Nolikumu noteikumiem; 
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2.7.3. likumā noteiktajā kārtībā atzīts par rīcības nespējīgu; 

2.7.4. pārkāpis Ētikas kodeksa normas; 

2.7.5. izslēgts vai  izstājies no LAS. 

3. Padomes Priekšsēdētājs: 

3.1. sasauc un vada Padomes sēdes; 

3.2. organizē Padomes Prezidija darbu;  

3.3. izrauga no Padomes locekļu vidus divus Padomes priekšsēdētāja vietniekus; 

3.4. ir atbildīgs par Padomes uzdevumu izpildi; 

3.5. kontrolē Padomes locekļu pienākumu  izpildi un komisiju darbu;  

3.6. LAS Statūtos noteiktā kompetences līmenī pārstāv vai pilnvaro citus Padomes locekļus 
pārstāvēt Padomi un LAS dažādās institūcijās jautājumos, kas saistīti ar padomes uzdevumu 
veikšanu; 

3.7. sadala  savā starpā ar vietniekiem kārtējos Padomē veicamos darbus; 

3.8. kontrolē Padomes lēmumu izpildi; 

3.9. ziņo Kongresam par Padomes darbu; 

3.10. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pēc savstarpējas vienošanās pilda kāds no 
viņa vietniekiem. 

4. Padomes pastāvīgās komisijas. 

4.1. Padomes darba komisija ir Padomes Prezidijs, kurš: 

4.1.1. ziņo par Padomes locekļu pilnvaru apstiprināšanu un izbeigšanu; 

4.1.2. nosaka sēžu darba kārtību un balsu skaitīšanu; 

4.1.3. pārauga izskatāmo jautājumu sagatavošanu un izvērtē to juridiskos aspektus; 

4.1.4. koordinē Padomes komisiju, LAS teritoriālo kopu un LAS Valdes  darbu; 

4.1.5. izstrādā LAS biedru uzņemšanas Nolikumu un organizē jaunu LAS biedru uzņemšanu; 

4.1.6. veic Padomes lēmumu izpildes uzraudzību. 

4.2. Padomes Prezidijā ir Padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, pastāvīgo komisiju 
vadītāji un Padomes sekretārs. 

4.3. Padomes profesionālās darbības iespējamās komisijas ir: 

4.3.1. Profesionālās prakses jautājumu un likumdošanas komisija; 

4.3.2. Sociālo jautājumu un tiesiskās aizstāvības komisija; 

4.3.3. Ilgtspējīgas reģionālās attīstības komisija; 

4.3.4. Konkursu un iepirkumu komisija; 

4.3.5. Sabiedrisko attiecību komisija; 

4.3.6. Komisija sadarbībai ar radošām un citām organizācijām; 

4.3.7. Izglītības un zinātnes komisija; 

4.3.8. Rīgas Attīstības plāna komisija; 

4.3.9. Teritoriālo kopu un pašvaldību komisija; 

4.3.10. Budžeta komisija. 

4.4. Komisiju izveidošanas kārtība un darbības noteikumi. 

4.4.1. Padomes locekļi paši sevi piesaka darbam komisijās; 
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4.4.2. Padomes loceklis var būt vairāku komisiju loceklis; 

4.4.3. Komisiju darbu vada no komisiju locekļu vidus ievēlēts vadītājs; 

4.4.4. Padomes loceklis var būt tikai vienas pastāvīgās komisijas vadītājs; 

4.4.5. Jebkuram LAS biedram ir tiesības piedalīties komisiju darbā ar padomdevēja balss 
tiesībām. 

5. Padomes sēdes. 

5.1. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs vai Valde pēc savas iniciatīvas. 

5.2. Padomes Priekšsēdētājam jāsasauc  Padomes sēdes, ja to pieprasa: 

5.2.1. Padomes Prezidijs; 

5.2.2. Revīzijas komisija; 

5.2.3. LAS Ētikas komisija; 

5.2.4. vismaz 3 struktūrvienības (kopas); 

5.2.5. vismaz 6 Padomes locekļi; 

5.2.6. vismaz 50 LAS biedri.  

5.3. Padomes sēdes darba kārtība. 

5.3.1. Padome sēdes noslēgumā nosaka nākamās sēdes darba kārtības vadlīnijas un tās 
sasaukšanas laiku. 

5.3.2. Padomes sēžu starplaikos Valde, Padomes komisija, struktūrvienība (kopa), ne mazāk 
kā 10 LAS biedri, ne mazāk kā 3 Padomes locekļi var pieteikt jautājuma ieslēgšanu 
nākamās sēdes darba kārtībā. Pieteikums iesniedzams Prezidija sekretāram ne vēlāk 
kā 14 dienas pirms sēdes darba kārtības izziņošanas.  

5.3.3. Lēmumu par jautājumu ieslēgšanu sēdes darba kārtībā Prezidijs pieņem ne vēlāk kā 3 
dienas pirms Padomes sēdes darba kārtības izziņošanas. 

5.3.4. Prezidija sekretārs izsludina darba kārtību LAS mājas lapā un izziņo to Padomes un LAS 
komisiju locekļiem ne vēlāk kā 5 dienas pirms sēdes.  

5.4. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot un ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 
5.5. un 5.6. punktā minētajos gadījumos. Vienādu balsu skaita gadījumā Padomes 
priekšsēdētājam ir izšķirošā balss. 

5.5. Padome lēmumus pieņem, aizklāti balsojot un ar absolūtu balsu vairākumu par: 

5.5.1. Padomes Priekšsēdētāja ievēlēšanu un viņa atsaukšanu; 

5.5.2. Valdes priekšsēdētāja un Valdes locekļu ievēlēšanu un viņu atsaukšanu; 

5.5.3. Padomes locekļa izslēgšanu no Padomes sastāva un LAS biedra izslēgšanu no LAS; 

5.5.4. ārkārtas Kongresa sasaukšanas ierosināšanu. 

5.6. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot un ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu par katra 
biedra uzņemšanu LAS. 

5.7. Uzstāšanās ilgums: 

5.7.1. Padomes Priekšsēdētāja gada pārskata ziņojums – līdz 30 min; 

5.7.2. Valdes gada pārskata ziņojums – līdz 30 min; 

5.7.3. Revīzijas komisijas ziņojums – līdz 30 min; 

5.7.4. dienas kārtības galvenie ziņojumi – līdz 15 min; 

5.7.5. jautājumi – līdz 1 min; 

5.7.6. atbildes – līdz 2 min; 
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5.7.7. uzstāšanās debatēs – līdz 5 min; 

5.7.8. paziņojumi – līdz 3 min. 

5.8. Uzstāšanās ilgumu izņēmuma kārtā ar Padomes lēmumu  var pagarināt par 5 minūtēm. 

5.9. Padomes sēdes tiek protokolētas. Ja balsošana bijusi atklāta, pie protokolos ierakstītiem 
lēmumiem norāda, kā balsojis katrs Padomes loceklis. 

5.10. Valde organizē Padomes lietvedību un sēžu protokolēšanu, kā arī atbild par Padomes sēžu 
tehnisko nodrošinājumu. 

5.11. Padomes sēdēs obligāti jāpiedalās Valdes, Revīzijas komisijas un Ētikas komisijas pārstāvjiem,  
kuriem sēdēs ir padomdevēja tiesības.  

5.12. Padomes sēdes ir atklātas, bet pēc Prezidija priekšlikuma sēdes  var būt arī slēgtas. Šādu sēdes 
norises kārtību Padome apstiprina ar Lēmumu pirms sēdes sākuma.  

6. Padomei var būt savs Ētikas kodekss un Padomes Ētikas komisija. 


