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1. nodaļa  

Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija” (turpmāk tekstā – 

Biedrība). Tai ir juridiskas personas statuss un tā darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos 

noteiktajai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura. 

Biedrības teritorija ir Latvijas Republika. 

1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir “Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija”, 

saīsināts nosaukums LVVSA, nosaukums vācu valodā – “Deutschlehrerverband Lettland”, 

nosaukuma saīsinājums – DLVL. 

1.3.  Biedrības juridiskā adrese ir Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083. 

1.4. Biedrības darbības laiks nav ierobežots. 

 

2. nodaļa 

Darbības mērķis 

 

2.1. Biedrības darbības mērķis ir veicināt vācu valodas skolotāju sadarbību, sekmējot speciālistu 

pieredzes apmaiņu valstī un ārpus tās, paaugstinot kvalifikāciju un popularizējot vācu valodas 

statusu valstī. 

 

3. nodaļa 

Darbības uzdevumi 

 

3.1. Biedrības darbības uzdevumi ir: 

3.1.1.  koordinēt domu apmaiņu un vācu valodas skolotāju darbību un domu apmaiņu valstī; 

3.1.2. piedalīties skolotāju tālākizglītībā; 

3.1.3. nodrošināt informāciju vācu valodas skolotājiem (informācijas lapa, žurnāls u.c.) aizstāvēt 

skolotāju profesionālās intereses; 

3.1.4. veicināt valodu apguves nozīmes izpratni Latvijā vispārējās globalizācijas palielināšanās un 



nacionālās identitātes saglabāšanas apstākļos; 

3.1.5. sekmēt innovatīvās valodu apguves pieredzes popularizēšanu un ieviešanu Latvijā; 

3.1.6. veicināt Latvijas vācu valodas skolotāju profesionālā līmeņa paaugstināšanu un 

mūžizglītību; 

3.1.7. veicināt Latvijas vācu valodas speciālistu un skolotāju dalību starptautiskajos projektos; 

3.1.8. vecināt vācu valodas skolotāju profesionālo prestižu. 

4. nodaļa 

Darbības metodes 

 

4.1. Biedrības darbības mērķa un uzdevumu izpildei: 

4.1.1. izpētīt un apgūt pasaules kā arī Latvijas atsevišķu skolotāju pieredzi darbības sekmīgai 

veikšanai; 

4.1.2. veicināt innovatīvās skolotāju darbības pētījumus mācību procesa pilnveidošanai; 

4.1.3. organizēt konferences, seminārus par aktuālākajiem valodu apguves jautājumiem; 

4.1.4. veicināt Latvijas valodu skolotāju darbu publicēšanu; 

4.1.5. popularizēt valodu apguves nozīmi un pilnveidi sadarbībā ar masu medijiem, veidojot 

personisku informatīvu biļetenu, u.c. 

4.1.6. organizēt vācu valodas nometnes skolotājiem un skolēniem; 

4.1.7. veikt citas likumos atļautās darbības. 

 

5. nodaļa 

Biedru uzņemšanas, izstāšanās un izslēgšanas nosacījumi 

 

5.1. Par Biedrības locekli var kļūt katrs Latvijā vai ārvalstīs dzīvojošs vācu valodas skolotājs, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu, kas ir ieinteresēts Biedrības darbībā, atbalsta un apņemas 

ievērot šos statūtus, Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus. 

5.2. Iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu vai organizācijas biedru izslēgšanu izskata 

Biedrības valdes sēdē. 

5.3. Lēmumu par Biedrības biedru uzņemšanu vai izslēgšanu pieņem valde ar klātesošo 



lemttiesīgas valdes locekļu balsu vairākumu. Lēmumu par atteikumu uzņemt vai izslēgt no 

Biedrības un šā lēmuma pamatojumu attiecīgajai personai paziņo rakstveidā piecu dienu laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža.   

5.4.  Biedru var izslēgt, ja tas: 

5.4.1. pēc divkārtējas atgādināšanas nav nokārtojis biedru maksas, nepilda vai nepienācīgi pilda 

citas savas saistības pret organizāciju; 

5.4.2. ar savu darbību traucē organizācijas mērķu sasniegšanu; 

5.4.3.  nodarījis organizācijai morālu kaitējumu. 

5.5. Par izslēgšanu vai iestāšanās dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts lēmums. 

5.6. Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti, tad izslēgtais Biedrības loceklis ir tiesīgs griezties ar 

lūgumu atkārtoti uzņemt viņu par organizācijas biedru. 

5.7. Biedrs var jebkura laikā izstaties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. 

5.8. Gadījumā, ja Biedrības loceklis izstājas pēc paša vēlēšanās vai tiek izslēgts, iestāšanās un 

biedra maksa viņam netiek izmaksātas. 

 

6. nodaļa 

Biedru tiesības un pienākumi 

 

6.1. Biedrības biedriem ir tiesības: 

6.1.1.  piedalīties Biedrības pārvaldē; 

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

6.1.4.  brīvi darboties citās biedrībās; 

6.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu; 

6.1.6. vēlēt un tikt ievēlētiem valdē; 

6.1.7. iepazīties ar Biedrības darbības rezultātiem. 

 

6.2. Biedrības biedriem ir sekojoši pienākumi: 



6.2.1. ievērot šos statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus; 

6.2.2. aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, 

popularizējot tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs; 

6.2.3. augsti turēt savas Biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības godu un 

prestižu sabiedrībā; 

6.2.4. regulāri maksāt biedra naudu, kuras apmērus nosaka ikgadējā kopsapulce. 

 

7. nodaļa 

Struktūra un pārvaldes institūcijas 

 

7.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Biedrības biedru kopsapulce (turpmāk – 

kopsapulce), kuras pārvaldes un izpildinstitūcijas funkcijas īsteno pastāvīgi darbojošās valde. 

7.2. Kopsapulce tiek sasaukta ne retāk ka reizi gadā. 

7.3. Kopsapulce ir lemttiesīga un tās lēmumi ir saistoši Biedrībai, ja tajā piedalās divas trešdaļas 

biedru un par pieņemto lēmumu ir nobalsojis klātesošo biedru vairākums. 

7.4. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, tad 15 dienu laikā ar šo pašu dienas kārtību sasauc atkārtotu 

kopsapulci, kura ir tiesīga izlemt jautājumus ar divu trešdaļu balsu no balstiesīgo klātesošo 

skaita. 

7.5. Kopsapulci sasauc Biedrības valde (turpmāk – valde). 

7.6.  Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazak kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.7. Kopsapulci atklāj valdes priekšsēdētajs. To vada kopsapulcē ievēlēts vadītājs, protokolē 

ievēlētā vadītāja uzaicināts kopsapulces dalībnieks, kopsapulces protokolu paraksta vadītājs un 

protokolists. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, atsevišķos gadījumos 

kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājumu izlemšanu aizklātā balsošanā. 

7.8. Kopsapulces kompetencē ietilpst: 

7.8.1. apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos; 

7.8.2. noteikt valdes un revidenta kompetences un darbības ilgumu, nosakot, ka valde var tikt 

pārvēlēta uz jaunu termiņu; 

7.8.3. ievēlēt valdes locekļus vai locekļu kandidātus atklāti balsojot; 



7.8.4. noklausīties valdes ziņojumu par gada darbības rezultātiem; 

7.8.5. noklausīties un apspriest revidenta atskaiti par finanšu līdzekļiem un to izlietojumu; 

7.8.6. noteikt iestāšanās maksu un ikgadējo biedru naudu apmēru fiziskām personām; 

7.8.7. pieņemt lēmumus par biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu, parstrukturēšanos, 

apvienošanos vai parveidošanos; 

7.8.8. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus. 

7.8. Biedrības valdi ievēl kopsapulcē uz (3) trīs gadiem un tā sastāv no valdes priekšsēdētāja, 

valdes priekšsēdētāja vietnieka un (5) pieciem valdes locekļiem. 

7.9. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 

7.10. Biedrības valdes kompetencē ietilpst: 

7.10.1. ievēlēt valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētaja vietnieku no kopsapulcē 

ievēleto valdes pārstāvju vidus; 

7.10.2. nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi; 

7.10.3. veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot 

kvalificēus speciālistus; 

7.10.4. kopsapulces noteiktajā kārtībā rīkoties ar Biedrības līdzekļiem un parvaldīt Biedrības 

īpašumus; 

7.10.5. sagatavot ziņojumu par Biedrības darbību kopsapulcei, organizēt tās sasaukšanu 

augstāk minētajā kārtībā; 

7.10.6. izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu vai izslēgšanu statūtos 

noteiktajā kārtībā; 

7.11. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās 

vairak kā puse no valdes locekļu skaita. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes 

locekļu balsu vairākumu, ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam. 

7.12. Ja valdes pilnvaru laikā no tās izstājas valdes locekļi, tad kartējā valdes sēdē tiek ievelēti 

jauni valdes locekļi no valdes locekļu kandidātu sastāva, kas apstiprināti iepriekšējā 

kopsapulcē. 

7.13. Valdes priekšsēdētājs vada valdes darbu, savas kompetences ietvaros risina administratīvos, 

saimnieciskos un finansiālos jautājumus, valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs: 

7.13.1. pārstāvēt organizāciju valsts organizācijās un citās Biedrībās; 

7.13.2. parakstīt finanšu dokumentus, rīkoties ar organizācijas īpašumu un finanšu 



līdzekļiem kopsapulcē noteiktajā kārtībā saskaņā ar valdes lēmumiem; 

7.13.3. izdot pilnvaras, pieņemt lēmumus par nepieciešamību atvērt vai slēgt banku rēķinus 

un norēķinu kontus; 

7.13.4. slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētās un ar 

Biedrības darbību saistītās darbības; 

7.13.5. visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. 

7.14. Valdes priekšsēdētaja prombūtnes laikā viņu aizvieto valdes priekšsēdētaja vietnieks. 

 

8.nodaļa 

Revidents 

 

8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru 

kopsapulce uz 3 gadiem. 

8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

8.3. Revidents: 

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžeta un gada pārskatu; 

8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

8.3.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

8.3.5. revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

8.3.6. biedru sapulce apstiprina Biedrības gada parskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas. 

 

9. nodaļa 

Biedrības finansiālās un mantiskās attiecības 

 

9.1. Biedrības līdzekļus veido: 

9.1.1. Biedrības biedru iestāšanās un biedru naudas iemaksas; 

9.1.2. fizisku un juridisku personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, kā arī privātpersonu, 



organizāciju, uzņēmumu u.tml. dāvinājumi; 

9.1.3. par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta; 

9.1.4. citi ar likumu atļauti ienākumi. 

 

9.2. Biedrības līdzekļi tiek izdoti tikai statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. 

9.3. Biedrības līdzekļu ieguldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar kopsapulcē 

noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šo statūtu noteikumus un vadoties no 

apstiprinātās budžeta izdevumu tāmes. Tā veicama atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai 

kārtībai. 

 

10. nodaļa 

Pašlikvidācijas un reorganizācijas kārtība 

 

10.1. Biedrības pašlikvidāciju un reorganizāciju veic saskaņā ar kopsapulces lēmumu. 

10.2. Biedrības kopsapulce ieceļ likvidācijas komisiju trīs likvidatoru sastāva. 

10.3. Likvidācijas komisija pabeidz Biedrības iesāktos projektus un darījumus, pārdod mantu, 

iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošas summas, nokārto parādus, apmierina citas 

pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīvā. 

10.4. Pēc likvidācijas procesa palikušo mantu un naudas summas likvidācijas komisija nodod tai 

institūcijai, kuru norādījusi Biedrības kopsapulce Biedrības mērķu īstenošanai. Atlikušo mantu 

un naudas summas nevar sadalīt Biedrības biedriem. 

10.5. Likvidācijas komisija atskaitās par ar organizācijas likvidāciju saistīto darbību organizācijas 

augstākajai institūcijai – kopsapulcei. 

10.6. Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumā noteiktajos termiņos paziņo 

attiecīgajām valsts reģistru iestādēm. 

Pilnvarotie pārstāvji: 

 

________________________ /    / 

 (paraksts)  

 

________________________ /    / 



 (paraksts)  

 

 

________________________ /    / 

 (paraksts)  

 

________________________ /    / 

 (paraksts)  

 

________________________ /    / 

 (paraksts)  

 

________________________ /    / 

 (paraksts)  

 

________________________ /    / 

 (paraksts)  

 

Labojumi statūtos apstiprināti Biedrības kopsapulcē Rīgā 2005.gada 2.decembrī. 


