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Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2017.gada 22. novembrī
ar Nr. 40008270898

BIEDRĪBAS
„LATVIJAS STĀSTNIEKU
ASOCIĀCIJA”
s t a t ū t i
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1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.

Biedrības nosaukums ir
(turpmāk tekstā - Biedrība).

„Latvijas

stāstnieku

asociācija”

2.nodaļa. Biedrības mērķi.
2.

Biedrības mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu stāstniecības tradīciju
saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latvijā, veicināt
nacionālās
pieredzes
atpazīstamību
starptautiski
un
starptautisku pieredžu iepazīšanu, apgūšanu un iedzīvināšanu
nacionālā līmenī.

2.1.

Biedrības uzdevumi:

2.1.1. Attīstīt stāstniecības daudzveidīgo tradīciju apzināšanu,
kopšanu, saglabāšanu, iedzīvināšanu un popularizēšanu
Latvijā;
2.1.2. Veidot kvalitatīvu priekšstatu un informēt sabiedrību par
stāstniecības tradīciju daudzveidību, to uzturētājiem un
mutvārdu tradicionālajām formām;
2.1.3. Veicināt stāstnieku profesionālo izaugsmi un mūžizglītību;
2.1.4. Sekmēt sinerģiju starp dažādām mērķauditorijām un
paaudzēm
stāstniecības
tradīciju
uzturēšanā
un
saglabāšanā;
2.1.5. Veicināt ar stāstniecību saistīto organizāciju un apvienību
partnerību un jaunu sadarbības formu veidošanu (valsts un
nevalstiskais sektors, pašvaldības, izglītības iestādes,
individuāli stāstnieki u.c.);
2.1.6. Veicināt Latvijas stāstnieku festivālu kā vienotas kustības
attīstību un atpazīstamību;
2.1.7. Sekmēt stāstniecības tradīcijas integritāti citās nemateriālā
kultūras mantojuma izpausmēs, pasākumos, aktivitātēs un
projektos;
2.1.8. Sekmēt jaunu stāstnieku piesaisti un organizāciju līdzdalību
stāstniecības popularizēšanā;
2.1.9. Nodrošināt platformu dažādām nozares institūcijām
dialogam
par
stāstniecības
tradīciju
attīstību
un
saglabāšanu;
2.1.10. Apkopot Latvijas pieredzi, pārstāvēt un veicināt tās
atpazīstamību starptautiskās organizācijās, tīklos, projektos
un pasākumos;
2.1.11. Veicināt starptautisko sadarbību pieredzes un zināšanu
apmaiņai, tostarp veicināt Latvijas, Eiropas un pasaules
kultūrtelpās stāstniecības dažādu aspektu un iespēju
apgūšanu;
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2.1.12. Sekmēt
finansējuma
piesaisti
īstenošanai stāstniecības jomā.

kopīgu

aktivitāšu

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedrības biedri, viņu tiesības un pienākumi.

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un
juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot
noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības
valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk
kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir
jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa
paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt
biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja
lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var
iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā vienu gadu pēc
iepriekšējā pieteikuma noraidīšanas.
4.4. Biedrības valdei ir tiesības samazināt vai atcelt biedra naudu
atsevišķiem
biedriem,
kam
ir
pamatots
iemesls
tās
nemaksāšanai.
4.5. Biedram ir tiesības izstāties no Biedrības, par to rakstiski
paziņojot valdei.
4.6. Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Biedrības šādos gadījumos:
4.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra
naudu;
4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus;
4.6.4. biedrs pārkāpj Biedrības statūtu prasības.
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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 piecu dienu laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.8. Biedriem ir šādas tiesības:
4.8.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
4.8.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā
iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem,
lēmumiem un rīkojumiem;
4.8.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos,
iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās
uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.8.4. sekmējot Biedrības mērķa īstenošanu, nodarboties ar
saimniecisko darbību, kam nav peļņas gūšanas rakstura;
4.8.5. lietot biedrības logo tādās aktivitātēs, kas īsteno Biedrības
mērķu un uzdevumu izpildi.
4.9.

Biedrības biedru pienākumi:
4.9.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un
valdes lēmumus,
4.9.2. regulāri maksāt biedra naudu,
4.9.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un
uzdevumu realizēšanu,
4.9.4. regulāri informēt biedrības valdi par plānotajām un
īstenotajām aktivitātēm, kas īstenotas Biedrības mērķu
un uzdevumu ietvaros,
4.9.5. īstenot tikai tādas darbības, kas nav pretrunā ar
Biedrības statūtiem un Latvijas Republikas likumiem.

4.10. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes
lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu
biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.nodaļa. Biedru sapulce.
5.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.
5.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var
piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi vai, pilnvarojot citu biedru.
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5.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk
kā līdz 15. decembrim.
5.4. 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.
5.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
5.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no
biedriem.
5.7. 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.
5.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk
nekā puse no klātesošajiem biedriem.
5.9. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas
trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.nodaļa. Izpildinstitūcija.
6.1.

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 valdes
locekļiem.

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

6.5.

Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

7. Revidents
7.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic
revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
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7.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
7.3. Revidents:
7.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
7.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
7.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
7.3.4. sniedz ieteikumus par
saimnieciskās darbības uzlabošanu;

Biedrības

finanšu

un

7.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču
ne retāk kā reizi gadā.
7.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc
Revidenta atzinuma saņemšanas.

8.nodaļa. Biedru nauda.
8.1.

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 12
apmērā.

9. Biedrības saimnieciskā darbība
9.1. Biedrība realizē savu saimniecisko darbību un veic citas
sabiedriskā labuma aktivitātes saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanu, un šai darbībai nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības
īpašumus un finanšu līdzekļus izmanto saskaņā ar Biedrības biedru
sapulces lēmumu un izmanto, lai sasniegtu šajos Statūtos noteiktos
Biedrības mērķus. Peļņu, kas gūta no Biedrības veiktās saimnieciskās
darbības, nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem vai dibinātājiem.
9.2. Biedrībai ir konts bankā.
9.3. Visas Biedrības veiktās finanšu operācijas tiek noformētas
atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.4. Biedrībai ir tiesības:
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9.4.1. veikt saimniecisko darbību, lai realizētu Biedrības
mērķus un uzdevumus;
9.4.2. piesaistīt līdzekļus mērķu un uzdevumu realizācijai;
9.4.3. iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu;
9.4.4. dibināt vai būt par dalībnieku uzņēmējsabiedrībās;
9.4.5. iestāties
nodibinājumos.

un

būt

par

biedru

citās

biedrībās

vai

9.4.6. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
 biedru naudas;
 fizisko un juridisko personu ziedojumi;
 ienākumi no saimnieciskās darbības;
 pašvaldību un citu organizāciju līdzfinansējums;
 nacionālā līmeņa un ES finansēto projektu līdzekļi;
 citi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktie finanšu
avoti;
 citi finanšu avoti.
9.5. Valsts un pašvaldību nodokļus un citus obligātos maksājumus
Biedrība veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
9.6. Biedrības iekšējo fondu veidošanu, noteikumus un to
izmantošanas kārtību pēc Biedrības valdes ieteikuma apstiprina
Biedrības biedru sapulcē.

10. Biedrības darbības izbeigšana un likvidācija
10. 1. Biedrības darbība izbeidzas:
10.1.2. ar biedru sapulces lēmumu,
10.1.3. uzsākot Biedrības bankrota procedūru,
10.1.4. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram,
10.1.5. uz cita likumā noteikta pamata.
10.2. Biedru sapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir
pieņemts, ja par to klātesot nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no
visiem biedriem.
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10.3. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija,
Biedrības nosaukumam pievienojot vārdu „likvidējamā”. Likvidāciju
veic valdes locekļi, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā
nav noteikts citādi, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Dibinātāji

Evija Maļkeviča

_____________________ /paraksta atšifrējums/
(paraksts)

Māra Mellēna

_____________________ /paraksta atšifrējums/
(paraksts)

Aelita Ramane

_____________________ /paraksta atšifrējums/
(paraksts)

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Pilsrundālē,
2017.gada 10. oktobrī.
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