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Biedrības 

Tautas kustība „Ceļš uz skaidru apziņu”  

S T A T Ū T I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums. 

1.1. Biedrības nosaukums ir Tautas kustība „Ceļš uz skaidru apziņu” (turpmāk tekstā 
– Biedrība). 

2.nodaļa. Biedrības mērķi. 

2.1. Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. palielināt cilvēku skaitu, kas piekopj dzīvi bez alkohola un citām apreibinošam 
vielām, kā arī vēlas ilgtermiņā atrasties pie vesela saprāta un skaidras apziņas; 

2.1.2. pievērst  cilvēkus veselīgam dzīvesveidam un veselīgam uzturam; 

2.1.3. tikumīga sabiedrība, kā skaidras apziņas pamats. 

 

3.nodaļa. Biedrības uzdevumi. 

3.1. Biedrības uzdevumi ir: 

3.1.1. popularizēt informāciju un informēt sabiedrību par alkohola un citu apreibinošu 
vielu kaitīgumu un organisma intoksikācijas sekām, kā arī atbalstīt citu biedrību līdzīgas 
aktivitātes un sadarboties; 

3.1.2. pētīt un skaidrot dzīves kultūru un priekšrocības atrodoties skaidrā prātā un pie 
skaidrais apziņas; 

3.1.3. palīdzība un atbalsta sniegšana cilvēkiem, kuri piekopj, vai vēlas piekopt dzīvi ar 
skaidru apziņu un prātu; 

3.1.4. popularizēt tikumību visās dzīves jomās, balstoties uz dabas dotām cilvēka 
tiesībām;  

3.1.5. organizēt un piedalīties citu organizētos sabiedriskajos pasākumos, popularizējot 
dzīvi skaidras apziņas stāvoklī un veselīgu dzīvesveidu; 

3.1.6. apkopot datus un veikt pētījumus saistībā ar veselīga dzīvesveida priekšrocībām. 

3.1.7. kopt un attīstīt vidi – tādā veidā attīstot tikumības izpratni un apziņu;  

3.1.8. nodibināt kontaktus un sadarboties ar līdzīgi orientētām organizācijām Latvijā un 
ārpus Latvijas robežām; 

3.1.9. piesaistīt biedrības ideju atbalstītājus un sponsorus tālākai darbības attīstībai un 
mērķu sasniegšanai. 

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai 
tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu ar 
darbošanās virziena aprakstu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo 
dokumentu sarakstu. t.sk. publikācijas,. Biedrībā var iestāties personas , kuras strādā 
vai ir gatavas strādāt Biedrības mērķa un uzdevumu izpildīšanas labad.  Biedrība ir 
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pašdarbojošos personu kopums, kurā katrs biedrs  savus spēkus veltī kāda no  
Biedrības uzdevuma realizēšanai un mērķu sasniegšanai.  

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei  pieteicēja 
lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā vai 
uz elektronisko pastu jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no pieņemšanas brīža. 

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja 
arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības 
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa 
izbeigšanās, ja valde vai biedru sapulce nelemj savādāk. 

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.  

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

5.5.1 biedrs nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.5.2 biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

5.5.3 biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

5.6. 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. 

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

6.1.1 piedalīties Biedrības pārvaldē, biedrības  pētījumos un komitejās; 

6.1.2 piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;  

6.1.3 iesniegt priekšlikumus Biedrības darbības uzlabošanai. 

6.2. Biedrības biedru pienākumi: 

6.2.1 ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, 

6.2.2 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu. 

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

6.4. būt atbildīgam par sadarbību ar kādu līdzīgu organizāciju citās zemēs vai valstīs.  

7.nodala. Biedrības struktūrvienības. 

7.1. Ar Biedru sapulces vai valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un 
citas struktūrvienības un pārstāvniecības ārzemēs. 

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību 
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde.  

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana, lēmumu pieņemšana. 

8.1. Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce. 



4 
 

8.2. Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. 

8.3. Biedru sapulces kompetencē ietilpst: 

8.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos; 

8.3.2. lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 
reorganizāciju. 

8.4. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vienbalsīgi visi no 
klātesošajiem biedriem. 

8.5. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja 
biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai 
lietas izbeigšanu pret šo biedru. 

8.6. Lai grozītu vai izbeigtu biedra tiesības, kas atšķiras no citu biedru tiesībām, vai 
noteiktu biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā 
biedra piekrišana. 

8.7. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 22. 
septembrim. 

8.8. Biedru sapulce tiek sasaukta, nosūtot, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces, 
rakstisku uzaicinājumu uz elektronisko pastu katram biedram. 

8.9. 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. 

9.nodaļa. Izpildinstitūcija. 

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde sastāv no 3 valdes locekļiem. Valde veic 
biedrības administratīvo pārvaldes darbu, nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar 
valsts institūcijām par Biedrības juridiski administratīvajiem un saimnieciskajiem 
jautājumiem. 

9.2. Valde ir tiesīga apstiprināt jaunus valdes locekļus no biedru vidus.    

9.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja 
vietnieku, kuri organizē valdes darbu.  

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav pretrunā ar biedrības statūtiem 
un Latvijas Republikas likumdošanu. Visiem valdes lēmumiem ir jābūt rakstiski 
noformētiem un ar valdes locekļu parakstiem apstiprinātiem.   

9.5. Lēmumus valde pieņem ar klātesošo locekļu vienbalsīgu balsojumu. 

9.6. Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos 
lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu. 

9.7. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, bet lēmumus klātesošie 
valdes locekļi pieņem vienbalsīgi.  

9.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

10.nodaļa. Revidents. 

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru 
ievēl biedru sapulce uz vienu gadu. 
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10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

10.3. Revidents: 

10.3.1 veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju un dod atzinumu par Biedrības 
budžetu un gada pārskatu; 

10.3.2 izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

10.3.3 sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

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. Biedru nauda. 

11.1. Biedri var veikt brīvprātīgas biedru naudas iemaksas. 

11.2. Biedrība strādā no ziedojumu un sponsoru  iemaksām. 

 

 


