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1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija” (LVASA)
(turpmāk tekstā -Biedrība), (angliski: Latvian Association of Teachers of English -
LATE).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt angļu valodas mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 
paaugstināšanos, sekmējot Latvijas iekļaušanos Eiropas un pasaules izglītības un
kultūras apritē;
2.1.2.  veicināt  angļu  valodas  speciālistu  pieredzes  apmaiņu  Latvijas  un
starptautiskā līmenī;
2.1.3. stimulēt angļu valodas speciālistu profesionālo izaugsmi un mūžizglītību;
2.1.4.  veidot  angļu  valodas  profesionālo  bibliotēku  angļu  valodas  speciālistu
darbības atbalstam;
2.1.5.  pārstāvēt  Latvijas  angļu  valodas  speciālistu  intereses  Latvijas  valsts  un
starptautiskā līmenī;
2.1.6. sekmēt innovatīvas valodu apguves pieredzes popularizēšanu un ieviešanu
Latvijā.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

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

4.1. Biedrībā var iestāties un par Biedrības biedriem var būt Latvijas Republikas
un ārvalstu fiziskas un juridiskas personas, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
pieteikumu  un  samaksājot  iestāšanās  un  biedra  maksa.  Pieteikuma  formu  un
biedru naudas maksu nosaka Biedrības valde.
4.2.  Biedrs var  jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot  par  to
valdei;
4.3. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
4.3.1. nav nomaksāta iestāšanās vai biedra nauda 
4.3.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.3.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.3.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā.
Valdes lēmumu pieņem, aizklāti balsojot. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no
biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5.  Valde  ar  savu  lēmumu  var  uzņemt  par  Biedrības  Goda  biedru  fiziskas
personas,  kuras  ir  devušas  lielu  ieguldījumu  Biedrības  mērķu  sasniegšanai.
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Persona  tiek  reģistrēta  par  Biedrības  Goda  biedru  pēc  tās  piekrišanas
saņemšanas. Goda biedram nav jāmaksā iestāšanās un biedra nauda.
4.6. Goda biedriem ir šādas tiesības:
4.6.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
4.6.2.  saņemt  informāciju  par  Biedrības  darbību,  tai  skaitā  iepazīties  ar  visu
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
4.6.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
4.6.4. brīvi darboties citās sabiedriskās organizācijās,
4.6.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu.
4.7. Goda biedriem ir šādi pienākumi:
4.7.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
4.7.2.  ar  savu  aktīvu  līdzdarbību  atbalstīt  Biedrības  mērķa  un  uzdevumu
realizēšanu,
4.7.3. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības
reputāciju sabiedrībā.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2.  saņemt  informāciju  par  Biedrības  darbību,  tai  skaitā  iepazīties  ar  visu
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. brīvi darboties citās sabiedriskās organizācijās,
5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus 
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3.  ar  savu  aktīvu  līdzdarbību  atbalstīt  Biedrības  mērķa  un  uzdevumu
realizēšanu,
5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības
reputāciju sabiedrībā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1.  Biedrības  darbības  teritorija  ir  Latvija.  Biedrība  savai  darbībai  Latvijas
reģionos  un  ārvalstīs  var  izveidot  teritoriālas  struktūrvienības,  kuras  darbojas
saskaņā ar speciāli  šim nolūkam valdes izstrādātu un kopsapulces apstiprinātu
nolikumu. 
6.2.  Struktūrvienības  darbību,  tiesības  un  pienākumus,  kā  arī  attiecības  ar
Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
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7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties
biedru sapulcē tikai personīgi. 
7.3. Kopsapulces sasauc Biedrības prezidents ne retāk kā vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtējās sapulces sasauc Biedrības prezidents saskaņā ar statūtiem pēc
savas iniciatīvas, pēc valdes, revidenta, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā
viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu, ne vēlāk kā
divas nedēļas pēc pieprasījuma saņemšanas. 
7.5. Biedrības prezidents nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas
kārtību, ievērojot pieteikuma prasības. Biedrības prezidenta pienākums ir izziņot
kopsapulci (arī ārkārtas) rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai Biedrības biedri
ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sanākšanas, pirms
sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 
7.6. Kopsapulci atklāj Biedrības prezidents. Atsevišķos gadījumos kopsapulci var
atklāt kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilvarotā persona. Persona, kas
atklājusi kopsapulci vada to līdz kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.
7.7.  Kopsapulces  sākuma  daļā  tiek  ievēlēts  sapulces  vadītājs  un  protokolists
(nepieciešamības  gadījumā  -  arī  redakcijas  komisija  un  balsu  skaitītāji),  tiek
apspriesti un pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par dienas kārtību un reglamentu.
7.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no esošajiem
biedriem. 
7.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs 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.
7.10. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz viena puse Biedrības
biedru pieprasa aizklātu balsojumu.
7.11. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem  biedriem.  Lēmums  par  statūtu  grozījumiem,  Biedrības  darbības
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas
no klātesošajiem biedriem.
7.12. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina kopsapulces vadītājs un
protokolists.
7.13.  Kopsapulces  protokolu  paraksta  kopsapulces  vadītājs  un  protokolists.
Kopsapulces protokoli  ir  biedriem atklāti  dokumenti.  Katram biedram ir tiesības
pieprasīt,  lai  Biedrības prezidents viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai
izrakstu  no  tā.  Nepieciešamības  gadījumā  protokols  reģistrējams  kompetentā
valsts reģistru iestādē.
7.14. Kopsapulcei ir tiesības:
7.14.1. apstiprināt valdi, Biedrības prezidentu, kurš ir arī valdes loceklis un noteikt
valdes skaitlisko sastāvu, ievēlēšanas termiņu, valdes locekļu kandidātus, kā arī
tiesības valdi ievēlēt balsojot elektroniskā veidā.
7.14.2. ievēlēt revidentus, noteikt to ievēlēšanas termiņu;
7.14.3. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatu un atskaites;
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7.14.4. izveidot uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus) un organizācijas,  kā arī lemt
par dalību tajās; lemt par asociācijas sadalīšanos, pārveidošanos, reorganizāciju
vai iestāšanos citās organizācijās;
7.14.5. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju;
7.14.6. izlemt citus jautājumus, kas pārsniedz valdes un prezidenta kompetenci.
 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Asociācijas pastāvīgi funkcionējoša vadības institūcija ir valde, kas pārvaldes
funkcijas veic sabiedriskā kārtā, nesaņemot par to atalgojumu. 
8.2. Biedrības valde sastāv no Biedrības prezidenta un 6 līdz 13 valdes locekļiem.
Valde pati no sava vidus ievēl divus prezidenta vietniekus, valdes sekretāru un
kasieri. 
8.3. Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem. 
8.4. Valde:
8.4.1. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Prezidents pārstāv biedrību
atsevišķi. Katrs valdes loceklis kopīgi ar 10. 
8.4.2. valde nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;
8.4.3. valde vada un pārzina Biedrības lietas;
8.4.4.  valde pārvalda Asociācijas mantu  un rīkojas ar  tās līdzekļiem un mantu
atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem;
8.4.5. valde nosaka iestāšanās un ikgadējo biedra maksu apmēru;
8.4.6. valde sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 
8.4.7. valde veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus.
8.5.  Valdes  sēdes  sasauc  Biedrības  prezidents  vai  vismaz  divi  valdes  biedri.
Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 2/3 valdes biedru. Valdes
lēmums  ir  pieņemts,  ja  par  to  nobalso  vismaz  2/3  valdes  biedru.  Ja  balsu
vairākuma nav, izšķirošā balss ir Biedrības prezidentam. Valdes sēdes notiek ne
retāk kā  četras reizes gadā.
8.6.  Biedrības  ikdienas  darbu  vada  Biedrības  pridents,  kuru  ievēl  uz  diviem
gadiem.
8.7. Prezidents:
8.7.1. nodrošina kopsapulces un valdes lēmumu izpildi;
8.7.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas;
8.7.3.  pārstāv Biedrību jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām; pārstāv
Biedrības  intereses  valsts  un  pašvaldību  iestādēs,  organizācijās,  uzņēmumos
(uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
8.7.4. kārto izdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
8.7.5. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
8.7.6. iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
8.7.7.izlemj citus ikdenas jautājumus.
8.7.8.  Biedrības  prezidenta  prombūtnes  laikā  prezidenta  funkcijas  pilda  viņa
nozīmētais prezidenta vietnieks vai prezidenta iecelts valdes loceklis.
8.7.9. Valdes locekļi, tai skaitā priekšsēdētāja vietnieki un valdes sektretārs, veic
savus  pienākumus  atbilstoši  valdes  izstrādātajam  un  valdes  apstiprinātajam
Valdes darbības nolikumam.
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9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic (3) trīs revidenti,
kurus ievēl kopsapulce uz diviem gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Biedrības revidenti:
9.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības vadības institūciju darbību;
9.3.4. dod atsauksmi par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4.  sniedz  ieteikumus  par  Biedrības  finansu  darbību  regulējošo  institūciju
darbības uzlabošanu;
9.3.5. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā
reizi gadā.
9.5. Biedrības kopsapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci
bez Biedrības revidentu slēdziena. 
9.6. Revidents pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1  Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī Ls 6 apmērā.

11.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izmantošanas kārtība 

11.1. Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1. iestāšanās un biedru maksas;
11.1.2.  juridisko  un  fizisko  personu  ziedojumi  un/vai  dāvinājumi  (mācību  un
metodiskā  literatūra,  daiļliteratūra  un  informatīvais  un/vai  reklāmas  materiāls
bibliotēkas fonda atjaunošanai un papildināšanai);
11.1.3 ienākumi no saimnieciskās un uzņēmējdarbības;
11.1.4. citi atļauti ienākumi.
11.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar kopsapulces vai valdes rīkojumu tiek izlietoti:
11.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
11.2.2. darbinieku algošanai;
11.2.3. citu  izdevumu  segšanai,  kas  saistīti  ar  Biedrības  darbības

nodrošināšanu.
11.3. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild Biedrības valde, bet par kontroli -
revidenti. 
11.4. Biedrības tīrā ienākuma daļa, kapitālieguldījumi vai dividendes no tiem, kā
arī citas ar  Biedrības īpašumu saistītas darbības nedrīkst kalpot par personiskās
peļņas avotu Biedrības biedriem, tādēļ nav pieļaujama peļņas un tai pielīdzināmo
ienākumu  sadalīšana  starp  Biedrības  biedriem.  Ienākumu  pārsniegumu  pār
izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, to
neapliek ar ienākuma nodokli.
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12.nodaļa. Pašlikvidācijas un reorganizācijas kārtība

12.1.  Biedrības  pašlikvidāciju  un  reorganizāciju  veic  saskaņā  ar  kopsapulces
lēmumu.
12.2. Biedrības kopsapulce ieceļ likvidācijas komisiju trīs likvidatoru sastāvā.
12.3.  Likvidācijas  komisija  pabeidz  Biedrības  iesāktos  projektus  un  darījumus,
pārdod  mantu,  iekasē  no  debitoriem  Biedrībai  pienākošās  summas,  nokārto
parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrībasdokumentus Valsts arhīvā
glabāšanai.
12.4.  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.
12.5. Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumā noteiktos termiņos 
paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm

13. nodaļa. Biedrības simbolika

13.1. Biedrības simboliku veido stilizēts Biedrības nosaukuma saīsinājums.
13.2. Biedrības simboliku apstiprina Biedrības kopsapulce.

Biedrības presidente;

______________________ /Silvija Andernovics/
(paraksts)

Statūti apstiprināti sanāksmē Rīgā , 2005.gada  28.augustā
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