
Biedrības „Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība” 
 

STATŪTI 

 

(jaunā redakcijā) 

 

1. Biedrības nosaukums 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir „Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība” (turpmāk - 

Biedrība). 

 

2. Biedrības mērķi 

 

2.1. Biedrības mērķi ir sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz: 

2.1.1. izglītības un zinātnes veicināšanu, skolas mācību programmu pilnveidošanu, neformālās 

izglītības pieejamību, papildus izglītības un ārpusskolas izglītojošā darba organizēšanu, 

skolēnu intelekta un redzesloka paplašināšanu, radošā un pētnieciskā darba atbalstīšanu; 

2.1.2. kultūras veicināšanu, nemateriālā kultūras mantojuma un kultūras vērtību radīšanu, 

saglabāšanu, apzināšanu, popularizēšanu, kā arī radošo procesu attīstību, nodrošinot kultūras 

pieejamību, skolas tradīciju nostiprināšanu; 

2.1.3. veselīga dzīvesveida veicināšanu, sporta pasākumu organizēšanu fiziskās un garīgās veselības 

saglabāšanai un uzlabošanai; 

2.1.4. skolēnu dalību nacionālos un starptautiskos izglītības, kultūras un sporta pasākumos; 

2.1.5. pilsoniskas sabiedrības attīstību, pilsonisko izglītību, pilsonisko attieksmju pilnveidošanu; 

2.1.6. skolēnu vecāku aktīvas līdzdalības un atbalsta skolas aktivitātēm veicināšanu; 

2.1.7. skolas prestiža celšanu, skolas popularizēšanu; 

2.1.8. sadarbības veicināšanu ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām; 

2.1.9. skolas interjera un teritorijas labiekārtošanu, mācību procesa modernizāciju, skolas 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu; 

2.1.10. ziedojumu piesaisti; 

2.1.11. labdarību, mantas, finanšu līdzekļu, laika, zināšanu u.c. resursu ziedošanu sociāli 

mazaizsargāto personu grupām un trūcīgajiem, sociālās vienlīdzības veicināšanu.  

 

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 jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, 

iesniedzot noteiktas formas rakstisku iesniegumu. Iesnieguma formu un tam pievienojamo 

dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. 

4.3. Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir 

tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu biedrības valdei. 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  

4.5.1. biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus; 

4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības. 

4.6. Jautājumu par biedra izslēgšanu var izskatīt bez šā biedra piedalīšanās, ja viņš ir aicināts uz 

valdes sēdi. Biedrības valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu 



par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu). Biedram ir tiesības 

prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē. 
 

5. Biedru tiesības un pienākumi 

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties biedru sapulcēs, Biedrības organizētajos pasākumos; 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību; 

5.1.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.2.2. maksāt biedra naudu; 

5.2.3. ar savu aktīvu darbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu. 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, 

kas atšķiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā 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 institūcija. 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. 

7.4. 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. 

7.5. Biedru sapulci sasauc valde, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot (e-pastā vai e-klasē) 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, 

ievērojot statūtu 7.5.punkta noteikumus, no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba 

kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru 

skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri. 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem 

biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir 

pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

 

8. Pārstāvju sapulce 

 

8.1. Biedru sapulces pienākumus statūtos noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta 

pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde. 

Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās. 

8.2. Pārstāvju sapulcei nav tiesību:  

8.2.1. izdarīt grozījumus statūtos; 

8.2.2. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus; 

8.2.3. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju. 

8.3. Attiecībā uz pārstāvju sapulci piemērojami Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi par 

biedru sapulci. 

 

9. Izpildinstitūcija 



     

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem locekļiem. 

9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 

9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. 

9.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 

9.5. Valdes locekļu tiesības saņemt atlīdzību, tās apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar biedru 

sapulces lēmumu. 

9.6. Valde ir tiesīga piešķirt biedru naudas atlaidi. 

 

10. Revidents 

 

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ieceļ biedru 

sapulce uz vienu gadu.  

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

10.3. Revidents: 

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas. 

 

11. Biedru nauda 
 

11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu. 

 

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti biedru sapulcē Siguldā, 2017.gada 4.aprīlī 

 

Siguldā, 2017.gada 4.aprīlī 

  

Valdes locekļi: 

 

_________________________      

Laura Apse-Circene 

 

_________________________      

Ilva Urbanoviča 

 

_________________________      

Zane Reizniece 

 

_________________________      

Inese Smilškalne 

 


