
BIEDRĪBAS “NEPALIEC VIENS” struktūrvienības “KUSTĪBA PAGALMS” STATŪTI

1. Struktūrvienības nosaukums

1.1. Struktūrvienības nosaukums ir “KUSTĪBA PAGALMS”.

2. Struktūrvienības mērķi

2.1. Kļūt par iekļaujošas sabiedrības vēstnešiem veidojot spēcīgu, brīvprātības principos balstītu
jauniešu kopienu.
2.2. Veicināt Sociāli mazaizsargāto jauniešu un viņu ģimeņu sociālās un emocionālās dzīves aspektu
uzlabošanos
2.3. Kļūt par platformu, kurā jauniešiem ar dažādām dzīves pieredzēm drošā vidē satikt domubiedrus,
lai pilnveidotos un realizētu sociāli atbildīgas iniciatīvas.

3. Struktūrvienības darbības uzdevumi

3.1. Organizēt aktivitātes un realizēt iniciatīvas, kas nepieciešamas struktūrvienības mērķu
sasniegšanai.
3.2. Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saskan ar struktūrvienības mērķiem

4. Struktūrvienības darbības termiņš

4.1. Struktūrvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no struktūrvienības

5.1. Par Biedru var kļūt jebkura fiziska persona vecumā līdz 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem, kura ir
ieinteresēta un gatava ar savu darbību sekmēt Struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanu, atzīst
un ievērostruktūrvienības darbības mērķus un statūtus. Personas, kas vēlas kļūt par struktūrvienības
biedriem iesniedz struktūrvinības vadei rakstisku pieteikumu.
5.2. Lēmumu par Biedra uzņemšanu Struktūrvienībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums jāizskata
tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, jāuzaicina pats pieteicējs un jādod
viņam iespēja paust savu viedokli. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
Valdei lēmums rakstveidā vai elektroniski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.3.  Ja struktūrvienības valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedru un var
iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
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 savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.3. Biedrs ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) nodarījis kaitējumu Struktūrvienības reputācijai,
deklarētajiem mērķiem, mantai vai finansēm.
5.6. Biedra izslēgšanu var ierosināt Biedrības valde, valdes loceklis vai vismaz 3 (trīs) Biedri,
iesniedzot valdē rakstisku pamatojumu.
5.7. Jautājumu par Biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo Biedru
un dodot viņam iespēju paust savu viedokli. Izslēdzamā Biedra neierašanās nav šķērslis valdes
lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par Biedra izslēgšanu no Struktūrvienības un šā lēmuma
motivācija jāpaziņo rakstveidā drukātā vai elektroniskā formā izslēdzamajam Biedram 5 (piecu) dienu
laikā no tā pieņemšanas brīža.

6. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Struktūrvienības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Struktūrvienības pārvaldē;
6.1.2. saņemt informāciju par Struktūrvienības darbību.
6.1.3. piedalīties visos Struktūrvienības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Struktūrvirnības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
6.1.4. brīvi izstāties no Struktūrvienības biedru kopas;
6.1.5. izmantot Strktūrvienības mantu ar valdes piekrišanu;
6.2. Struktūrvienības biedru pienākumi:
6.2.1. ievērot Struktūrvienības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
6.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Struktūrvienību tās mēŗķu un uzdevumu sasniegšanā;

7. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Struktūrvienības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi struktūrvienības biedri.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa struktūrvienības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, paziņojot par to
biedriem.
7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.
7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad valde ne vēlāk kā pēc
piecām nedēļām, no jauna sasauc biedru kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt
lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Struktūrvienības darbības izbeigšanu un
turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no visiem Struktūrvienības
biedriem.
7.9. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kas aizklātu
balsošanu pieprasa vismaz viena desmitā daļā klātesošo biedru.
7.10. Biedru kopsapulce izlemj tikai tos jautājumus, kas ietverti izziņotajā darba kārtībā. Par
jautājumiem, kas nav iekļauti darba kārtībā, jābalso atsevišķi un tiek izskatīti, ja kopsapulcē
piedalās visi biedri.



7.11. Pieņemot lēmumus Struktūrvienības kopsapulcē, katram Biedrības biedram ir viena balss. Biedrs
savas balsstiesības nevar nodot citam. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma
noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
7.12. Struktūrvienības kopsapulce var notikt attālināti izmantojot digitālos saziņas līdzekļus,
programmas.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Struktūrvienības izpildinstitūcija ir valde, kurā tiek ievēlēti 3 biedri.
8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces
kompetencē.
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