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Biedrības “Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija” 

statūti 

 

1. Biedrības nosaukums 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija”, nosaukuma saīsinājums 
“LKAAA” (turpm āk - Asociācija). 

1.2. Asociācijas nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Career Development Support 
Association”, nosaukuma saīsinājums “LCDSA”. 

 

2. Asociācijas mērķi 

 

2.1.  Asociācijas mērķi ir: 

2.1.1. veicināt vienotas Latvijas valsts ekonomikas stiprināšanai paredzētas Latvijas karjeras attīstības 
atbalsta sistēmas (turpmāk – LKAAS) veidošanu; 

2.1.2. piedāvāt valsts un privātajām institūcijām sistēmiskus ekonomikas, izglītības, labklājības un citu 
nozaru karjeras attīstības interešu konverģences modeļus; 

2.1.3. apvienot LKAAS piederīgas un radniecīgas, savas un LKAAS darbības kvalitātes uzlabošanā 
ieinteresētas juridiskas un fiziskas personas; 

2.1.4. veicināt sadarbību ar Latvijas, Eiropas un citu valstu profesionāļiem un organizācijām labas 
Latvijas karjeras attīstības atbalsta politikas un prakses veidošanā; 

2.1.5. palīdzēt Asociācijas biedriem to profesionālās kvalifikācijas uzlabošanā un karjeras 
konkurētspējas stiprināšanā; 

2.1.6. palīdzēt iedzīvotājiem un organizācijām to karjeras konkurētspējas uzlabošanā un stiprināšanā; 

2.1.7. veikt Asociācijai ar likumu un citu normatīvo aktu  spēku uzticētas valsts funkcijas; 

2.1.8. organizēt  Asociācijas mērķu sasniegšanai paredzētas publiskas, zinātniskas, izglītojošas, 
konsultējošas un citas LR likumdošanā atļautas darbības; 

2.1.9. organizēt Asociācijas līdzekļu ieguvei nepieciešamo saimniecisko darbību. 
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3. Asociācijas darbības termiņš 

 

3.1. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Asociācijas 

 

4.1. Asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai reģistrēta juridiska persona, kas, iesniedzot 
noteiktas formas rakstisku pieteikumu, atzīst tās mērķus un uzdevumus, ir ieinteresēta Asociācijas 
sekmīgā darbībā, ievēro šos statūtus un savlaicīgi maksā biedru naudas. Pieteikuma formu un tam klāt 
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Asociācijas valde. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā 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 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 Asociācijas biedru, un viņš var 
iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas rakstveidā paziņojot par to valdei; 

4.5. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar valdes lēmumu, ja:  

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

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

4.6. Jautājumu par Asociācijas 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 Asociācijas un šā 
lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas 
brīža. 

 

 

5. Biedru tiesības un pienākumi 

 

5.1. Asociācijas biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē, 
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5.1.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Asociācijas institūciju 
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 

5.1.3. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Asociācijas 
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 

5.1.4. vēlēt Asociācijas valdi, izvirzīt kandidatūras un tikt ievēlētam pārvaldes amatos; 

5.1.5. izmantot piešķirtās atlaides un priekšrocības Asociācijas vadības noteiktajā kārtībā; 

5.1.6. saņemt bez maksas vispārēju Asociācijas rīcībā esošu informāciju par karjeras jautājumiem, kā 
arī informāciju par Asociācijas institūciju un formējumu darbību; 

5.1.7. brīvi darboties citās demokrātiskās  sabiedriskās organizācijās; 

5.1.8. brīvi izstāties no Asociācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu. 

5.2. Asociācijas biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Asociācijas statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus  

5.2.2. maksāt iestāšanās naudu un regulāri maksāt biedra naudu, 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu, 

5.2.4. augsti turēt Asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Asociācijas 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. Asociācijas struktūrvienības 

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas teritoriālās un citas struktūrvienības; 

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Asociācijas biedru sapulce. 

 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Asociācijas biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē 
tikai personīgi.  

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam. 

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne 
mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
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7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram 
rakstisku uzaicinājumu. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. 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. 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. 
Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par 
to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

 

8. Izpildinstitūcija 

 

8.1. Asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. 

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

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

8.4. Lēmumi valdē tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās, izšķirošā ir valdes 
priekšsēdētāja balss. 

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju katrs atsevišķi. 

8.6. Valdes locekļi savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā, bez atlīdzības. Par atsevišķu uzdevumu 
veikšanu valdes loceklim var tikt izmaksāts atalgojums valdes noteiktajā apmērā. Valdes 
priekšsēdētājs un locekļi savus pienākumus pilda par atlīdzību, ja tiek pieņemti darbā kā Asociācijas 
darbinieki. Par darbinieku darba atlīdzību lemj valde.   

 

9. Revidents 

 

9.1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru 
sapulce uz vienu gadu. 

9.2. Asociācijas revidents nevar būt Asociācijas valdes loceklis. 

9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

9.3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

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

 

10. Biedru statuss. Iestāšanās un biedru nauda 

 

10.1. Asociācijas individuālo biedru (fizisku personu) gada biedru nauda ir Eur 17. 

10.2. Asociācijas korporatīvo biedru (juridisko personu) gada biedru nauda ir Eur 170. 

10.3. Iestājoties Asociācijā, biedrs maksā biedru naudu, kuras lielums proporcionāli atbilst mēnešu 
skaitam - no iestāšanā  mēneša (to ieskaitot) līdz gada beigām. 

10.4. Kārtējo, nākamā gada biedru naudu biedrs pēc savas izvēles maksā vienā vai divos maksājumos. 
Janvārī biedrs samaksā vismaz pusi no gada biedru naudas, jūlij ā - atlikušo summu. 

10.5. Individuālajiem biedriem un korporatīvajiem biedriem ir visas Asociācijas biedru tiesības. 
Korporatīvie biedri savas  tiesības Asociācijā realizē ar pilnvarota pārstāvja starpniecību . 

10.6. Asociācijā var būt goda biedri, kurus uzņem biedru sapulce pēc valdes vai ne mazāk kā vienas 
trešdaļas Asociācijas biedru ieteikuma. Goda biedri ar padomdevēja tiesībām un funkcijām var 
piedalīties visos Asociācijas pasākumos. Goda biedri biedra nauda nemaksā. 

 

11. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārt ība 
 

11.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai Asociācija ir tiesīga papilddarbības veidā veikt 
saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai  izmantošanu, kā arī veikt citu 
saimniecisko darbību. 

11.2. Asociācijas līdzekļus veido: 

11.2.1.iestāšanās un biedru naudas;   

11.2.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi; 

11.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

11.2.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Asociācijas uzdevumu sasniegšanas 
finansēšanai; 

11.2.5. līdzekļi, kas iegūt  subsīdiju veidā no citiem fondiem, organizācijām, iestādēm, 
komercsabiedrībām un privātpersonām; 

11.2.6. par Asociācijas līdzekļiem iegādāta manta; 

11.2.7. mantinieka kārtā mantota manta; 

11.2.8. citi likumīgi ienākumi. 

11.3.Asociācijas līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces vai valdes lēmumiem tiek izlietoti: 

11.3.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei; 
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11.3.2. darbinieku algošanai; 

11.3.3. citu uzdevumu segšanai, kas saistīti ar Asociācijas darbības nodrošināšanu. 

11.4. Asociācijai var piederēt naudas līdzekļi LR un ārvalstu bankās. Līdzekļu ieguldīšanas un 
izlietošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar biedru sapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā 
arī ievērojot šo statūtu noteikumus un vadoties no biedru sapulces apstiprinātā budžeta. Tā veicama 
atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 

11.5. Ziedojumi, atskaitījumi, novēlējumi ar norādītu izlietošanas mērķi obligāti ievērojami 
Asociācijas pārvaldes institūcijām. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojumu, 
dāvinājumu, atskaitījumu izdarītāja gribu.   

11.6. Asociācija ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus LR normatīvajos aktos paredzētos 
civiltiesiskos darījumus. 

11.7. Par Asociācijas līdzekļu izmantošanu atbild valde, bet kontroli – revidents. 

 

 

Valdes priekšsēdētāja 

 

Una Vorma 

 

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē  

Kuldīgā, 2017. gada 28. aprīlī 

 


