Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 20___.gada ______._______________
ar Nr._______________________________

“Jaunatne smaidam”
statūti
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1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Jaunatne smaidam” (turpmāk tekstā – biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Youth for Smile”.
2. nodaļa. Biedrības misija un darbības principi.
2.1. Biedrības misija - spēcīga un uz vērtībām balstīta bērnu un jauniešu nevalstiskā
organizācija, kas mērķtiecīgi īstenojot savus mērķus, uzdevumus un darbības
pamatprincipus, darbojas, kā impulss sabiedrības izaugsmes un pilsoniskās sabiedrības
pamatprincipu nostiprināšanai.
2.2. Biedrības darbības principi:
2.2.1. Taisnīgums un vienlīdzība;
2.2.2. Savstarpēja sapratne un iecietība;
2.2.3. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids;
2.2.4. Bērnu un jauniešu personības vispusīga attīstība;
2.2.5. Izpratne un radoša atmosfēra;
2.2.6. Videi draudzīga attieksme.
3. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi
3.1. Biedrības mērķi ir:
3.1.1. Apvienot bērnus un jauniešus ar mērķi veicināt viņu iesaistīšanos
neformālās izglītības procesos, lai vispusīgi attīstītu spējas un prasmes aktīvi
iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī;
3.1.2. Veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības
kā tās neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās
sabiedrības attīstībā;
3.1.3. Jaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana.
3.2. Biedrības uzdevumi ir:
3.2.1. Attīstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai;
3.2.2. Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes,
zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
3.2.3. Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
3.2.4. Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas
pieejamību.
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4. nodaļa. Biedrības vispārīgie noteikumi.
4.1. Biedrība “Jaunatne smaidam” ir brīvprātīga apvienība, kas apvieno bērnus un
jauniešus, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus, kam nav peļņas
gūšanas nolūka.
4.2. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.3. Biedrībai ir sava simbolika.
4.4. Latvija Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā biedrība ir tiesīga:
4.4.1. Saņemt ziedojumus un pieņemt dāvinājumus;
4.4.2. Lietot savu simboliku;
4.4.3. Kļūt par dažādu nacionālu un starptautisku apvienību, organizāciju un
korporāciju dalībnieku;
4.4.4. Iegūt kustamo un nekustamo īpašumu; veikt saimniecisko darbību sakarā
ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību,
kas nav sistemātiska un kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.
5. nodaļa. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
5.1. Biedrības biedri dalās sekojošās kategorijās:
5.1.1. Biedri;
5.1.2. Goda biedri.
5.2. Biedri.
5.2.1. Par biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura vēlas darboties
biedrībā un ar savu darbību veicināt tās statūtos noteikto mērķu un uzdevumu
īstenošanu, ir iesniegusi aizpildītu biedra anketu izskatīšanai valdei, apņemas
ievērot biedrības statūtus un ētikas kodeksu;
5.2.2. Biedri veicina biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu un tiem ir
tiesības tikt ievēlētiem biedrības institūcijās sasniedzot 18 gadu vecumu;
5.2.3. Visiem biedriem ir balsstiesības;
5.2.4. Biedri var jebkurā brīdī izstāties no biedrības par to rakstiski paziņojot
valdei.
5.3. Goda biedri.
5.3.1. Par goda biedru var kļūt ikviens Latvijas Republikas vai kādas citas valsts
pilsonis vai juridiska persona, ja viņš ir devis ieguldījumu biedrības attīstībā vai
sekmējis tās mērķu realizēšanu;
5.3.2. Goda biedriem nav balsstiesību un viņi nevar tikt ievēlēti biedrības
institūcijās;
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5.3.3. Uz biedrības goda biedriem neattiecas šo statūtu noteikumi.
5.4. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka biedrības
valde.
5.5. Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā (drukātā vai
elektroniskā formā) jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.6. Lēmumu par goda biedra uzņemšanu biedrībā pieņem biedru kopsapulce, ja par to
nobalso visi klātesošie biedri.
5.7. 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 pēc gada termiņa
izbeigšanās.
5.8. Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.8.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
5.8.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
5.8.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.9. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums
par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā (drukātā
vai elektroniskā formātā) izslēdzamajam biedram divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas
brīža.
6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
6.1. Biedrības biedriem ir šādas 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,
piedalīties biedrības pasākumu organizēšanā;
6.1.4. tikt ievēlētam biedrības institūcijās sasniedzot 18 gadu vecumu un
piedalīties biedrības institūciju vēlēšanās, balsot biedru kopsapulcēs;
6.1.5. izvirzīt kandidatūras biedrības institūciju vēlēšanās.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
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6.2.1. ievērot biedrības statūtus, ētikas kodeksu un pildīt biedru sapulces un
valdes lēmumus;
6.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu
realizēšanu;
6.2.3. piedalīties biedru kopsapulcēs;
6.2.4. saudzēt biedrības mantu un īpašumu;
6.2.5. maksāt biedra naudu biedru sapulces noteiktā apmērā un kārtībā.
6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
7. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedrības biedru sapulce.
8. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
8.1. Biedru sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Biedri var piedalīties
biedru sapulcē tikai personīgi.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā divas reizes gadā.
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot
katram biedram rakstisku uzaicinājumu (pa pastu vai elektroniskajiem saziņas
līdzekļiem).
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā viena ceturtā daļa jeb 25%
no biedriem. Katram biedram ir viena balss.
8.7. 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 .
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse jeb 50% no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso trīs ceturtdaļas jeb 75% no klātesošajiem
biedriem.
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8.9. Biedru sapulce var izlemt visus ar biedrības darbību saistītos jautājumus, bet tikai
biedru sapulce ir tiesīga:
8.9.1. pieņemt, izdarīt papildinājumus un grozījumus biedrības statūtos;
8.9.2. ievelēt biedrības valdi piecu valdes locekļu sastāvā;
8.9.3. lemt par goda biedra kandidātu uzņemšanu biedrībā;
8.9.4. apstiprināt revidenta gada pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu un
biedrības darbību;
8.9.5. apstiprināt biedrības gada budžetu;
8.9.6. apstiprināt biedrības simboliku;
8.9.7. pieņemt lēmumu par biedrības likvidāciju un reorganizāciju;
8.9.8. izskata valdes sagatavotos jautājumus;
8.10. Aizklātā balsošanā uz diviem gadiem biedru sapulce ievēl šādas amatpersonas:
8.10.1. piecus valdes locekļus;
8.10.2. revidentu.
Minētās amatpersonas tiek ievēlētas ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.11. Biedru sapulci sagatavo valde un vada prezidents.
9. nodaļa. Izpildinstitūcija.
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem un
vismaz trīs no tiem ir jaunieši (18 -25 gadu vecumā).
9.2. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi, iepriekš vienojoties par
konkrēto jautājumu.
9.3. Valdi ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.
9.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl prezidentu uz diviem gadiem, kurš organizē
valdes darbu. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi mēnesī vai pēc vismaz viena
valdes locekļa pieprasījuma.
9.5. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse valdes locekļi. Lēmumus
pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
9.6. Valdei ir tiesības:
9.6.1. pieņemt lēmumus par biedrības darbības operatīvajiem jautājumiem;
9.6.2. pārstāvēt biedrības intereses valsts un citās institūcijās.
9.7. Valdei ir pienākumi:
9.7.1. apstiprināt Biedrības gada budžeta projektu;
9.7.2. sagatavot biedru sapulcei pārskatu par valdes darbību;
9.7.3. sekot biedrības pasākumu, projektu izpildei un darba grupu darbībai;
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9.7.4. nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpildi un kontroli;
9.7.5. izskatīt un akceptēt biedrības budžeta ikmēneša faktiskos ieņēmumus un
izdevumus;
9.7.6. noteikt biedrības algoto darbinieku darba pienākumus.
9.8. Valdes sēdes ir atklātas.
9.9. Valdes locekļu pilnvaras stājas spēkā ar brīdi, kad balsu skaitīšanas rezultātus ir
apstiprinājusi biedru sapulce, un tās ir spēkā līdz nākamai valdes locekļu vēlēšanu
rezultātu apstiprināšanai biedru sapulcē.
9.10. Prezidentam ir tiesības:
9.10.1. vadīt biedrības valdes sēdes;
9.10.2. parakstīt biedrības vārdā nodomu protokolus, sadarbības līgumus,
finansu dokumentus un citus juridiskus aktus, kurus, ja nepieciešams, pirms tam
izskata un apstiprina valde;
9.10.3. izdot pilnvaras;
9.10.4. pieprasīt un saņemt informāciju no biedrības algotajiem darbiniekiem,
biedriem;
9.10.5. izvērtēt biedrības darbības atbilstību statūtiem un biedru sapulces
lēmumiem.
9.11. Prezidentam ir pienākumi:
9.11.1. sasaukt un vadīt valdes sēdes;
9.11.2. ziņot biedru sapulcei par valdes darbību;
9.11.3. pārraudzīt biedrības darbu un attīstību;
9.12. Prezidenta prombūtnes gadījumā viņa funkcijas veic viņa iecelts valdes loceklis.
9.13. Biedrības biroja darbību nosaka valdes apstiprināts nolikums.
10. nodaļa. Revidents.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz diviem gadiem.
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;
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10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma
saņemšanas.
11. nodaļa. Darbības izbeigšana.
11.1. Biedrības darbība tiek izbeigta ar biedru kopsapulces lēmumu, atbilstoši statūtos
noteiktajam, vai ar tiesas nolēmumu.
11.2. Likvidāciju veic valdes locekļi, pabeidzot biedrības saistību izpildi un nolemj par
atlikušās mantas dāvināšanu organizācijām ar līdzīgu darbības mērķi, kas ir ieguvušas
sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Pilnvarotā persona:
Mārcis Gāzējs

___________________________
(paraksts)

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Bārbelē, 2015.gada 2. martā.

