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Latvijas Jaunatnes padomes Kongresa norises reglaments
1. PROCEDŪRAS NOTEIKUMI - VISPĀRĪGI
Šis reglaments ir papildinājums un pakārtots biedrības “Latvijas Jaunatnes Padome” Statūtiem un regulē
šo Statūtu īstenošanu. Pretrunu gadījumā starp Statūtiem un Reglamentu, Statūti ir noteicošie.
2. SASTĀVS UN KVORUMS
2.1. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo Biedru, un tas sasaukts Statūtu
5.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
2.2. Katra Dalīborganizācija var deleģēt divus pārstāvjus Kongresā. Dalīborganizācijām, saskaņojot to ar
LJP valdi, ir tiesības deleģēt papildu pārstāvjus dalībai Kongresā par saviem līdzekļiem.
2.3. LJP amatpersonas un darbinieki nevar būt Biedru deleģēti pārstāvji Kongresā.
2.4. Katram Biedram ir tiesības pilnvarot citu pārstāvi pārstāvēt savu balsi. Vienas dalīborganizācijas
pārstāvis drīkst pārstāvēt ne vairāk kā 2 dalīborganizācijas. Pilnvara pārstāvēt citu biedru LJP kongresā
izdodama rakstiski un iesniedzama vismaz 10 (desmit) dienas pirms Kongresa.
2.5. Kvorumu nosaka un paziņo sanāksmes sākumā. Kvorums tiek atjaunots katras sesijas sākumā un ik
reizi pēc kādas Dalīborganizācijas atnākšanas un aiziešanas.
2.6. Deleģēto pārstāvju saraksts ir pievienojams Kongresa protokolam.
2.7. Reģistrēšanās notiek, aizpildot pieteikuma anketu pirms Kongresa, kas tiek izsūtīta kopā ar
uzsaukumu Kongresam vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms tā norises. Ikvienai Dalīborganizācijai ir tiesības
reģistrēties pusstundu pirms Kongresa tā norises dienā.
3. KONGRESA NORISE
3.1. Kongress notiek divas reizes gadā - marta pirmajā sestdienā un novembra pirmajā sestdienā.
Statūtos noteiktajā kārtībā var tik sasaukts arī ārkārtas Kongress.
3.2. Kongresu atklāj un vada Prezidents vai cita Kongresa nozīmēta persona (turpmāk vadītājs), Kongresu
protokolē Kongresa ievēlēts protokolētājs.
3.3. Kongress vispirms apstiprina darba kārtību un pēc tās apstiprināšanas turpina izskatīt jautājumus.
3.4. Izskatot katru jautājumu, vadītājs dod vārdu ziņotājam, kas iepazīstina Kongresa dalībniekus ar
jautājuma saturu un nepieciešamajiem lēmumiem. Pirms lēmumu pieņemšanas, Dalīborganizācijām ir
tiesības veikt debates par darba kārtības jautājumu.
3.5. Debašu procedūra ir šāda:
3.5.1.Vadītājs dod vārdu priekšlikuma iesniedzējam, nosakot debates laiku. Vadītājs ir tiesīgs ļaut par
konkrēto jautājumu izteikties vairākiem delegātiem, ja ir krasi atšķirīgi viedokļi;
3.5.2. Tiek dots vārds 1 (vienam) Par viedoklim un 1 (vienam) Pret viedoklim, nosakot debates laiku;
3.5.3. Kongresa dalībnieki ievēro LJP ētikas kodeksu un debates veic ar savstarpēju cieņu;
3.5.4. Pēc debatēm Kongress pieņem lēmumu balsojot.
3.6. Visi ar Kongresu saistītie dokumenti tiek elektroniski izsūtīti visām Dalīborganizācijām vismaz 14
(četrpadsmit) dienas pirms Kongresa norises.
4. BALSOŠANA
4.1 Kongresā katram Biedram ir viena balss, neatkarīgi no deleģēto pārstāvju skaita. Viens pārstāvis
drīkst pārstāvēt ne vairāk kā 2 (divus ) dalīborganizācijas.
4.2. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem Biedriem,
ja statūtos nav noteikts lielāks nepieciešamais balsu skaits. Balsojot delegātiem ir tiesības balsot “par”, “pret”
vai atturēties no balsošanas. Atturēšanās no balsošanas nemaina nepieciešamo kvorumu lēmumu
pieņemšanai.

4.3. Ja vien nav noteikts citādi, balsošanu veic paceļot un uzrādot balsošanas karti, kura tiek izsniegta
Kongresa norises dienā, parakstot dalībnieku reģistrācijas lapu. Balsu skaitīšanu veic vadītājs un protokolētājs
vai balsošana tiek reģistrēta, izmantojot balsu skaitīšanas aplikāciju.
4.4. Ja kaut viena Dalīborganizācija to pieprasa, balsošana notiek aizklāti. Aizklāta balsošana notiek
Biedriem aizpildot iepriekš izsniegtus balsošanas biļetenus. Pirms balsošanas no Biedru vidus tiek ievēlēti
vismaz 3 (trīs) balsu skaitītāji no dažādām Dalīborganizācijām.
4.5. Katru reizi, kad kāda Dalīborganizācija to pieprasa, protokolā jāiekļauj mazākuma paustais viedoklis.
5. VALDES VĒLĒŠANAS
5.1. Uz vēlēšanām Biedrs var izvirzīt tikai 1 (vienu) kandidātu. No 1 (vienas) Biedru organizācijas var tikt
ievēlēts tikai 1 (viens) Valdes loceklis, kurš darbojas LJP mērķu sasniegšanai.
5.2. Visas vēlēšanas notiek aizklāti ar vienkāršu balsu vairākumu. Pirms balsošanas no Biedru vidus tiek
ievēlēti vismaz 3 (trīs) balsu skaitītāji no dažādām Dalīborganizācijām.
5.3. Vispirms notiek balsojums par LJP Prezidenta amatu, pēc prezidenta vēlēšanu rezultātu paziņošanas
tiek precizēti viceprezidenta amata balsošanas biļeteni. Pēc tam notiek balsojums par LJP viceprezidenta
amatu, pēc kura rezultātu paziņošanas tiek precizēti valdes locekļu kandidāti. Pēc tam tiek ievēlēti 3 (trīs)
valdes locekļi un paziņoti vēlēšanu rezultāti.
5.4. Par kandidātiem balso vēlēšanu biļetenā pretī kandidāta vārdam ievelkot plusiņu (+), bet ne vairāk
kā pieejamo mandātu skaitu. Vēlēšanās kandidātiem ir jāiegūst vismaz 50% + 1 balss, lai kandidāts tiktu
ievēlēts. Prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas mandātu iegūst visvairāk balsu ieguvušie kandidāti, valdes
vēlēšanās mandātu iegūst 3 (trīs) visvairāk balsis ieguvušie kandidāti.
5.5. Ja pēc stāšanās amatā viens no valdes locekļiem noliek mandātu, valde sāk aizvietotāja ievēlēšanas
procedūru kārtējā Kongresā. Ja vairāk kā 2 (divi) valdes locekļi noliek mandātus, valde uzsāk aizvietotāja
ievēlēšanas procedūru, sasaucot ārkārtas Kongresu.
5.6. Ja valdes locekļu mandātus noliek gan prezidents, gan viceprezidents, tad valde savā starpā vienojas
par organizācijas vadības funkciju nodrošināšanu līdz Kongresam.
5.7. Pieteikumi uz valdes locekļu amatiem jāiesniedz ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms oficiālā
Kongresa sākuma. Gadījumā, ja kandidātu skaits ir mazāks par vakanto amatu skaitu, valde pagarina
kandidātu izvirzīšanas termiņu. Ja līdz Kongresa sākumam kandidātu skaits joprojām ir mazāks vai vienāds ar
par vakanto amatu skaitu, Kongress lemj par kandidātu izvirzīšanu Kongresa laikā vai vēlēšanu ar nepilnu
kandidātu skaitu aizvadīšanu.
5.8. Viena persona, neatkarīgi no tā kāda organizācija viņu ir izvirzījusi, nevar ieņemt valdes locekļa
amatu vairāk kā 2 (divus) sekojošus termiņus pēc kārtas.
6. PROTOKOLS UN AUDIO IERAKSTI
6.1. Kongresa sanāksmju protokolā reģistrē rezolūcijas, lēmumus, priekšlikumus un balsojumus kopā ar
nepieciešamo skaidrojošo informācija. Protokols LJP Dalīborganizācijām ir pieejams 60 (sešdesmit) dienu
laikā no Kongresa beigu datuma.
6.2. Kongresā tiek veikts audio ieraksts protokola sagatavošanai.
7. PRIEKŠLIKUMU UN REZOLŪCIJU IESNIEGŠANA
7.1. Dalīborganizācijas priekšlikumus un rezolūcijas iesniedz LJP valdei 30 (trīsdesmit) dienas pirms
Kongresa, izmantojot pastu vai e-pastu.
7.2 Steidzamas rezolūcijas un priekšlikumi iesniedzami LJP prezidentam vismaz 2 (divas) stundas pirms
oficiālā Kongresa sākuma, pamatojot īpašos apstākļus, kas pamato jautājuma steidzamību. Kongress pieņem
lēmumu par tā iekļaušanu darba kārtībā.
7.3. Jebkurai Dalīborganizācijai ir tiesības ierosināt grozījumus priekšlikumos, rezolūcijās vai citos
dokumentos, kas ir iekļauti Kongresa darba kārtībā. Šie grozījumi jāiesniedz rakstiski līdz termiņam un veidā,
kuru paziņojusi LJP valde izsludinot Kongresu.
7.4. Ja par kādu no lēmumiem vai apstiprināmajiem dokumentiem, noteiktajā termiņā ir saņemti
grozījumi, vispirms Kongress, ar vienkāršu balsu vairākumu, pieņem lēmumu par ieteiktajiem grozījumiem.
Pēc visu grozījumu izskatīšanas, tiek balsots par priekšlikumu, rezolūciju vai dokumentu kopumā.

