Biedrības „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība” statūti
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”
(turpmāk– Biedrība). Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „LPSDVA”.
1.2. Biedrība ir sabiedriskās organizācijas “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienība” tiesību un saistību pārņēmēja.
1.3. Visi sabiedriskās organizācijas “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība” dalībnieki līdz ar biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienība” ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā kļūst par
biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” biedriem.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu
attīstību un sekmēt sociālo labklājību.
2.2. Biedrības uzdevumi.
2.2.1. pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to tiesības
pašvaldību un valsts institūcijās;
2.2.2. formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts
institūcijās;
2.2.3. sekmēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi;
2.2.4. nodrošināt pakalpojumus un informāciju Biedrības biedriem, lai
uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses;
2.2.5. veicināt un sekmēt informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu
starp Biedrības biedriem, sadarbību ar sociālās jomas speciālistiem un
to organizācijām ārzemēs;
2.2.6. veicināt Biedru sociālo aizsardzību;
2.2.7. izstrādāt priekšlikumus sociālo dienestu darba uzlabošanai;
2.2.8. organizēt seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņu un cita veida
apmācības;
2.2.9. organizēt labdarības veicināšanas pasākumus;
2.2.10. sadarboties ar citām biedrībām, nodibinājumiem, fiziskām un
juridiskām personām, kas sekmē vai ieinteresētas Biedrības mērķu
sasniegšanā;
2.2.11. veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus.
3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1. Biedrībā var iestāties:

4.1.1. Juridiskās personas – sociālie dienesti, kurus pārstāv sociālā dienesta
vadītājs vai vadītāja pilnvarots cita līmeņa vadītājs;
4.1.2. Fiziskās personas - sociālo dienestu vadītāji un sociālo dienestu citu
līmeņu vadītāji.
4.2.Biedrībā var iestāties, iesniedzot noteiktas formas rakstisku iesniegumu.
Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
Biedrības valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde ne vēlāk kā mēneša laikā
no iesnieguma saņemšanas dienas. Iesniedzēju uzaicina uz valdes sēdi.
Iesniedzēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums
rakstveidā jāpaziņo iesniedzējam uz viņa norādīto e-pasta adresi 5 (piecu) dienu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt biedru kopsapulcē.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības mērķiem un šajā
nolikumā noteikto;
4.6.5. biedrs beidzis pildīt amata pienākumus sociālajā dienestā.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei
lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram uz viņa norādīto e-pasta adresi 5 (piecu) dienu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var
apstrīdēt biedru kopsapulcē.

5. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības
institūciju sapulču, sanāksmju vai sēžu protokoliem, lēmumiem un
rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu
viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu
realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama biedra
piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7.

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija;
7.2. Biedrības biedru sapulce:
7.2.1. pieņem un groza Biedrības statūtus;
7.2.2. ievēl un atsauc Biedrības valdi, revidentu;
7.2.3. apstiprina Biedrības valdes pārskatus;
7.2.4. nosaka iestāšanās un biedru naudas apmēru;
7.2.5. izskata jebkuru citu Biedrības darbībai svarīgu jautājumu un pieņem par to
lēmumu, ja to izskatīšanai biedru sapulcē virza Biedrības valde vai ne
mazāk kā desmitā daļa Biedrības biedru.
7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri – fiziskas
personas var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.
7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot
katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz norādīto e-pastu.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Lēmumu pieņemšanas kārtība:
7.9.1. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem;
7.9.2. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un
turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem biedriem.
8. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 15 valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļus ievēlē biedru sapulcē uz 3 gadiem.
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes
darbu, un divus valdes priekšsēdētāja vietniekus, kuri aizvieto valdes
priekšsēdētāju prombūtnes laikā.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
8.5. Valde tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.
8.6. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās ne mazāk kā astoņi valdes locekļi.
8.7. Valde sniedz pārskatus biedru sapulcei.

8.8. Valdes priekšsēdētājs un 2 priekšsēdētāja vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību
katrs atsevišķi. Pārējie divpadsmit valdes locekļi katrs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību
kopīgi ar vienpadsmit valdes locekļiem.
8.9. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.10. Rakstveida saziņa starp biedriem un valdi notiek, izmantojot elektronisko
pastu.
9. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz trīs gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā
reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.

Statūti apstiprināti Talsos, 01.11.2013.

