Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 200__.gada ______.____________________
ar Nr.____________________________________

Ilgtspējīgas izglītības institūts
biedrības nosaukums

s t a t ū t i

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Ilgtspējīgas izglītības institūts” (turpmāk tekstā - Institūts).

2. nodaļa. Institūta mērķis un uzdevumi.
2.1. Institūta mērķis ir:
2.1.1. sekmēt indivīdu un dažādu institūciju izpratni un praktiskās darbības pieredzi par
ilgtspējīgas izglītības attīstību Latvijā un pasaulē, veicinot daudzveidīgas aktivitātes
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
2.2. Institūta uzdevumi ir:
2.2.1. zinātnisko aktivitāšu veikšana un atbalstīšana, apzinot ilgtspējīgas attīstības
problēmas un ieviešot pētījumu rezultātus izglītībā un ar to saistītās jomās;
2.2.2. izglītojošu un informatīvu aktivitāšu izstrāde un īstenošana, dalība valsts un
starptautiskos projektos un savstarpējās sadarbības tīklos, sekmējot indivīdu un
institūciju zināšanas, izpratni un praktiskās darbības pieredzi;
2.2.3. informācijas vākšana un izplatīšana, līdzekļu piesaiste, izdevējdarbība, konferenču,
darba grupu, forumu u.c. organizēšana un piedalīšanās, finansiālas, materiālas,
intelektuālas u.c. veida palīdzības sniegšana biedriem Institūta izvirzītā mērķa
ietvaros.
3. nodaļa. Darbības termiņš.
3.1. Institūts ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Institūtā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tai klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Institūta padome.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Institūtā pieņem padome. Pieteicēja lūgums ir jāizskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no nepieciešamo dokumentu
saņemšanas brīža. Padomei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas
laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt kopsapulcei. Ja arī
kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Institūta biedru.
Atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.
4.4. Institūta darbībā var piedalīties arī personas ar īpašu statusu (goda biedri, asociētie biedri
u.c.), kuru tiesības un pienākumus nosaka ar padomes apstiprinātu nolikumu.
4.5. Biedrs jebkurā laikā var izstāties no Institūta rakstveidā paziņojot par to padomei;
4.6. Biedru var izslēgt no Institūta ar padomes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un padomes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.6.4. radies svarīgs iemesls vai būtiska kaitējuma nodarīšana Institūtam;
4.6.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Institūta biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā. Padomei
lēmums par biedra izslēgšanu no Institūta un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
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5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Institūta biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Institūta pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Institūta darbību, iepazīties ar Institūta institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Institūta organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Institūta darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās organizācijās;
5.1.5. veikt cita veida darbību, kas atbilst Institūta mērķim un uzdevumiem.
5.2.Institūta biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Institūta statūtus un pildīt kopsapulces un padomes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu darbību atbalstīt Institūta mērķa un uzdevumu īstenošanu,
5.2.4. piedalīties Institūta stratēģisku jautājumu apspriešanā un darbības izvērtējumā.
5.3.Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai padomes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.

6. nodaļa. Institūta struktūrvienības.
6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Institūta teritoriālās un citas
struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Institūtu regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Institūta biedru kopsapulce.

7. nodaļa. Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Institūta lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Institūta biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Institūta biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.6. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo
biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri .
7.7. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Institūta darbības izbeigšanu
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem.
7.8.Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz trīs Institūta biedri pieprasa
aizklātu balsojumu.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija - padome
8.1. Institūta izpildinstitūcija ir padome, kas sastāv no trīs padomes locekļiem.
8.2. Kopsapulce ievēl padomes locekļus uz vienu gadu. Padomi var ievēlēt atkārtoti.
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8.3. Padomes locekļi no sava vidus ievēl koordinatoru, kurš organizē padomes darbu.
8.4. Padome darbojas saskaņā ar Kopsapulces apstiprinātu nolikumu.
8.5. Padome:
8.5.1. ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē;
8.5.2. pārstāv Institūta intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visu veidu
uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
8.5.3. nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;
8.5.4. pārrauga Institūta darbību un lemj par tā uzlabošanu un attīstību;
8.5.5. sadarbojas ar Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultāti, Domi u.c.
DU struktūrvienībām.
8.5.6. uzņem Institūta biedrus un lemj par to izslēgšanu.
8.6. Padomes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Institūtu katrs atsevišķi.
8.7. Koordinators:
8.7.1. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
8.7.2. pārvalda un rīkojas ar Institūta naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
8.7.3. organizē lietvedību, grāmatvedību, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un
iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.7.4. organizē Kopsapulces sēdes;
8.7.5. sagatavo atskaites Kopsapulcei par Institūta darbību;
8.7.6. prombūtnes laikā Koordinators ir tiesīgs pilnvarot vietnieku.
8.8. Padomes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kā arī tiek segti tie izdevumi, kas
radušies pienākumu izpildes gaitā.

9. nodaļa. Revidents.
9.1. Institūta finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
kopsapulce uz diviem gadiem.
9.2. Institūta revidents nevar būt Institūta padomes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Institūta mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Institūta budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Institūta grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Institūta finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Kopsapulce apstiprina Institūta gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda
10.1. Institūta biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Par biedru naudas apjomu lemj
kopsapulce.
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

______________________ /R. Grabovska/
(paraksts)
______________________ /I.Belousa/
(paraksts)

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Daugavpilī, 2007.gada 1. oktobrī
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