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1. nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (turpmāk tekstā –
Biedrība). Biedrības nosaukuma saīsinājums ir “LAPAS”.
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Platform for
Development Cooperation” .

1.3.Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā ir „Латвийская платформа
сотрудничества в целях развития” .
2. nodaļa. Biedrības vispārējais mērķis
2.1. Nodrošināt Latvijas NVO labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai un
attīstības izglītībai nacionālā un starptautiskā līmenī.
3. nodaļa. Biedrības uzdevumi
3.1. Nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas NVO interešu pārstāvniecību nacionālās un
starptautiskās attīstības sadarbības politikas veidošanā un attīstības izglītībā;
3.2. Organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes
veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti, kā
arī par attīstības izglītības jautājumiem;
3.3. Veicināt Latvijas NVO pieredzes apmaiņu ar pārejas ekonomikas un jaunattīstības
valstīm;
3.4. Sekmēt attīstības NVO iesaistīšanos nacionālajās un starptautiskajās iniciatīvās;
3.5. Sniegt NVO informāciju par resursu piesaistes iespējām attīstības sadarbības
aktivitāšu īstenošanai;
3.6. Sekmēt Latvijas un citu valstu pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu.
4.

Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiski reģistrēta nevalstiska organizācija, kas atzīst
biedrības statūtus un vēlas piedalīties biedrības darbībā, iesniedzot Biedrības
Direktoram rakstisku pieteikumu, kura formu un iekļaujamo informāciju nosaka
Padome.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome tuvākās sēdes laikā. Ja
nav ieplānota kārtējā Padomes sēde, tad Biedrības Direktoram ir jāsasauc šāda sēde
ne vēlāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no
pretendenta. Direktoram Padomes pieņemtais lēmums ir rakstveidā jāpaziņo
pretendentam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Noraidošu lēmumu pretendents rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei.
4.4. Ja Biedrības Padome vai Biedru sapulce nolemj uzņemt pieteicēju par Biedrības
biedru, tad jaunajam biedram ir jāmaksā biedra nauda par tekošo gadu Padomes
noteiktajā apmērā un kārtībā.
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4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Biedrības
Direktoram. Direktors par biedra izstāšanos informē padomi un biedru sapulci
tuvākās sēdes laikā.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.2. biedrs nepilda biedru sapulces un Padomes lēmumus;
4.6.3. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības mērķiem.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai.
Padomes lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija
jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. aktīvi darboties, lai veicinātu Biedrības mērķu sasniegšanu;
5.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktajā kārtībā;
5.1.3. veidot darba vai interešu grupu, informējot saskaņojot to ar Padomi;
5.1.4. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem un lēmumiem;
5.1.5. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, brīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli;
5.1.6. izstāties no biedrības, iesniedzot Biedrības Direktoram rakstisku iesniegumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. līdzdarboties Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanā;
5.2.2. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Padomes lēmumus;
5.2.3. maksāt biedra naudu Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā;
5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai Padomes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra
piekrišana.
6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības, un tām nav juridiskas personas tiesības.
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6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7. nodaļa. Biedru sapulce
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulce:
7.2.1. lemj par grozījumu izdarīšanu Statūtos;
7.2.2. ievēl un atsauc Padomes locekļus;
7.2.3. ievēl un atsauc revīzijas komisijas locekļus;
7.2.4. var izveidot komercsabiedrības un nodibinājumus, kā arī lemj par dalību tajos;
7.2.5. lemj par Biedrības struktūrvienību izveidošanu un apstiprina to nolikumus;
7.2.6. pieņem lēmumus par būtiskākajām darbībām saistībā ar Biedrības noteikto
mērķu sasniegšanu;
7.2.7. pieņem lēmumus par citiem jautājumiem, ieskaitot lēmumus, kas ietilpst
Padomes kompetencē.
7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri sapulcē piedalās ar
likumiskā pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja starpniecību.
7.4. Kārtējo biedru sapulci sasauc Biedrības Direktors ne retāk kā vienu reizi gadā un
ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20. martam.
7.5. Ārkārtas biedru sapulces sasauc Biedrības Direktors saskaņā ar Statūtiem un
likumdošanas aktiem.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, informējot par to biedrus rakstiski, nosūtot
uzaicinājumu katram biedram elektroniski vai pa pastu, ne vēlāk kā 14 dienas pirms
sapulces.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru.
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. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem.
7.10. Visi balsojumi ir atklāti. Ja kāds no biedriem pamatoti prasa aizklātu balsojumu,
to par to lemj biedru sapulce.
7.11. Biedru sapulces sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sapulces
priekšsēdētājs un protokolētājs. Protokoli glabājas pie biedrības izpildinstitūcijas.
8. nodaļa. Padome
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8.1. Padome ir Biedrības pārvaldes institūcija.
8.2. Padome sastāv no vismaz 3 (trīs) locekļiem – fiziskām personām, kuras uz 2
gadiem ievēl un var atsaukt no padomes sastāva biedru sapulce. Padomes locekļi
var tikt ievēlēti atkārtoti. Padome no sava vidus izvēl Padomes priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku.
8.3. Padomes pilnvaras un uzdevumi ir:
8.3.1. sekmēt Biedrības pozitīva tēla un labvēlīgas organizatoriskās vides veidošanos;
8.3.2. noteikt Biedrības galvenos darbības virzienus un apstiprināt Biedrības stratēģiju
un ikgadējo darba plānu;
8.3.3. lemt par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar Statūtiem;
8.3.4. iecelt Biedrības Direktoru;
8.3.5. noteikt Direktora darba samaksu un tā izmaksas kārtību;
8.3.6. informēt un saskaņot Direktora sagatavotos projektu pieteikumus, kā arī
konsultēt Biedrības darbiniekus projektu sagatavošanas stadijā;
8.3.7. izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav
Biedru sapulces kompetencē;
8.4. Padome pieņem lēmumus sēdē vai visiem Padomes locekļiem rakstiski vai
elektroniski balsojot.
8.5. Padomes sēdes sasauc Direktors vai Padomes priekšsēdētājs, izziņojot sēdes norises
laiku un darba kārtību vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms sēdes. Par sēdi
jāinformē un tajā var piedalīties arī Biedrības biedri. Padomes sēdēs bez
balsstiesībām piedalās Direktors.
8.6. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.
Lēmumus ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem padomes
locekļiem.
8.7. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sanāksmes vadītājs un
protokolētājs. Protokoli glabājas pie biedrības izpildinstitūcijas.
9. nodaļa. Izpildinstitūcija
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Direktors, kas vada un pārstāv Biedrību.
9.2. Direktors:
9.2.1. vada un pārstāv Biedrību;
veic visas Biedrības sekmīgai darbībai nepieciešamās darbības tajā skaitā vada
un nodrošina biroja darbu, lietvedību, ienākumu un izdevumu plānošanu un
kontroli; ir atbildīgs par organizācijas stratēģijas izstrādāšanu un iesniegšanu
apstiprināšanai Padomei;
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9.2.2. atver un slēdz bankas norēķinu kontus, paraksta finanšu dokumentus;
ir atbildīgs par organizācijas stratēģijas izstrādāšanu un iesniegšanu
apstiprināšanai Padomei;
9.2.3. lemj par tādu izdevumu segšanu, kas radušies Biedrības uzdevumu izpildes
gaitā;
9.2.4. nodrošina Biedrības gada budžeta sastādīšanu un sagatavo finansiālās darbības
pārskatu un atskaites saskaņā ar LR tiesību normām;
9.2.5. pieņem darbā Biedrības darbiniekus saskaņā ar Biedru sapulcē apstiprinātu
organizācijas budžetu un galvenajiem darbības virzieniem, apstiprina to amata
pienākumus un darba samaksas apmēru;
9.2.6. savu pilnvaru ietvaros paraksta līgumus, projektus un rīkojumus;
9.2.7. Informē un saskaņo ar Padomi un/vai Biedru sapulci Biedrības
būtiskākos jautājumiem un izmaiņas LAPAS darbībā.
10. nodaļa. Revīzijas komisija
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija,
kuru 2 cilvēku sastāvā Biedru sapulce ievēl uz diviem gadiem.
10.2. Biedrības revīzijas komisijas locekļi nevar būt Biedrības darbinieki un Padomes
locekļi.
10.3. Biedrības revīzijas komisija:
10.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, 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. Revīzijas komisijas veic revīziju likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.
10.5. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu
vairākumu. Komisijas sēdes tiek protokolētas, un protokolu paraksta visi klātesošie
komisijas locekļi.
10.6. Biedru sapulce tiek iepazīstināta ar Biedrības gada pārskatu tikai pēc
revidenta/revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
Biedrības Direktore_________________

Statūtu jaunā redakcija atstiprināta Biedrības biedru sapulcē Rīgā, 2010. gada
10. jūnijā.
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