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Pārstāvju lēmējinstitūcijas – Padomes 
Iekšējās darba kārtības noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar  
Statūtu 7. nodaļu 

 
1. Padome savu darbību veic saskaņā ar Statūtiem un šo nolikumu. 
2. Padomes veidošana: 

2.1. Padome tiek veidota, ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka pārstāvji tiek ievēlēti no katra sektora 
(uzņēmējdarbība, publiskās iestādes un nevalstiskās organizācijas). 
2.2. No uzņēmējdarbības un nevalstisko organizāciju sektora Padomē tiek iekļauti pārstāvji, kas pārstāv 

lauksaimnieku (fizisku personu, kas darbojas jebkurā lauksaimniecības jomā, juridisku personu, kas veic 
saimniecisko darbību lauksaimniecības jomā, vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv lauksaimnieku 
intereses), lauku sieviešu (sieviešu, kuru dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai nevalstisko organizāciju, 
kas pārstāv lauku sieviešu intereses) un jauniešu (fizisku personu vecumā līdz 25 gadiem vai nevalstisko 
organizāciju, kas pārstāv jauniešu intereses) intereses1. 

2.3. Pašvaldību pārstāvjus Padomē virza, saskaņā ar pašvaldību pilnvarojumiem. 
2.4. Ja Padomes loceklis tiek izslēgts vai izstājas no Padomes, tad Padome turpina darbu nepilnā sastāvā, līdz 
Sapulce ir ievēlējusi jaunu Padomes locekli. 

3. Padomes priekšsēdētāja funkcijas, pienākumi un atbildība: 
3.1. Organizēt Padomes darbu; 
3.2. Vadīt Padomes sēdes; 
3.3. Reprezentēt Padomi publiskos pasākumos un aizstāvēt Biedrības intereses; 

4. Padomes funkcijas, pienākumi un atbildība: 
4.1. Papildus Statūtu 7.5 punktam Padome ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, projektu 

vērtēšanu, lēmuma pieņemšanu par projekta atbilstību vietējās teritorijas attīstības stratēģijai.  
4.2. Projektu vērtēšanas komisijas sastāvu un darbību apstiprina Padome ar lēmumu pēc katras projektu 

iesniegumu pieņemšanas kārtas.  
4.3. Padomes loceklim nav atļauts piedalīties projektu vērtēšanas komisijas darbā un lēmuma pieņemšanā tajā 

vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas kārtā, kurā viņš pats vai viņa saistītās 
personas ir iesniegušas projekta iesniegumu2. Informāciju par interešu konflikta neesamību Padomes 
loceklis apliecina, iesniedzot Interešu konflikta deklarāciju.  

4.4. Lēmumu pieņemšanas brīdī par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai Padome nodrošina, ka 
vismaz 50 % balsu ir partneriem, kas nav publiskas iestādes.3 

4.5. Lēmējinstitūcijas vadītājs izskata atbalsta pretendentu iesniegumus, kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums 
par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai4. 

4.6. Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā kādā no vietējās attīstības stratēģijas rīcībām projektu 
iesniegumus iesniedz par mazāku summu nekā izsludinātais atbalsta apmērs, vietējā rīcības grupa piecu 
darbdienu laikā pēc Padomes lēmuma (kopijas) iesniegšanas LAD informē LAD par atlikušā finansējuma 
daļas pārcelšanu uz citu rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu kā pieejamais 
atbalsta apmērs, nepārsniedzot vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Finanšu sadales plāns" atbilstošajam 
mērķim noteikto atbalsta apmēru, vai atlikušā finansējuma daļu pārceļ uz nākamo projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtu.5 

 
Valdes locekle   /personiskais paraksts/  L. Cīrule 
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1  MK not.Nr.125 6.3.  
2  MK not.Nr.125 47.2.  
3  MKnot.Nr.125 47.2. - Regulas 1303/2013 34.panta 3.punkts. 
4   MKnot.Nr.125 47.3. 
5  MK not.Nr.125 50 


