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1. Biedrības nosaukums ir EAPN – Latvia (turpmāk tekstā – Biedrība). 

 

2. Biedrība ir 2009. gada 17. novembrī Rīgā neformāli izveidotā Latvijas Pretnabadzības tīkla 

darbības turpinātāja. 

 

3. Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu 

Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas izglītības, 

ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības un iespējas visiem. 

 

4. Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai Biedrība, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu 

līdztiesību un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju,  

 veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš 

sociālo atstumtību; 

 palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību; 

 dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu 

labklājību; 

 lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, 

intereses. 

 

5. Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai Biedrība veic publisko darbību, kas nav pretrunā ar 

likumu. 

 

6. Biedrībai ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā, kas vērsts uz Biedrības statūtos 

noteiktā mērķa sasniegšanu. 

 

7. Biedrības darbība ir beztermiņa. 

 

8. Par Biedrības biedru var būt Latvijas Republikas teritorijā likumdošanā paredzētajā kārtībā 

reģistrēta juridiskā persona, kas apņemas ievērot šos statūtus un maksāt biedra naudu. 

 

Katrs Biedrības biedrs – juridiskā persona savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvaro vienu 

pārstāvi piedalīties Biedrības dibināšanas un citās biedru sapulcēs. 

 

9. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Biedra dalība Biedrībā 

izbeidzas ar biedra izstāšanos vai izslēgšanu no Biedrības. Biedrības biedru var izslēgt no 

Biedrības ar biedru sapulces lēmumu. Tas nav pārsūdzams. 

 

10. Biedrības biedri var darboties arī citās demokrātiskās organizācijās. 

 

11. Biedrības biedra tiesības: 

 brīvi paust savus uzskatus sapulcēs, izvirzīt un apspriest priekšlikumus; 

 atbilstoši šiem statūtiem par Biedrības darbību uzstāties plašsaziņas līdzekļos; 

 piedalīties Biedrības vēlēšanās, izvirzīt savu vai citu kandidatūras, tikt ievēlētam vadošā 

amatā; 

 pieprasīt un saņemt pilnīgu informāciju par Biedrības darbību; 

 piedalīties jautājumu izskatīšanā par savu darbību Biedrībā; 

 griezties pēc palīdzības Biedrības valdē, realizējot un aizstāvot savas tiesības un 

likumīgās intereses; 

 izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot Biedrības valdei. 

 

12. Biedrības biedra pienākumi ir: 

 rūpēties par Biedrības autoritāti, godu un cieņu; 

 ievērot šos statūtus, pildīt biedru sapulču lēmumus; 

 atbalstīt un piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos; 
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 savlaicīgi maksāt biedra naudu; 

 ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības uzdevumu realizēšanu. 

 

13. Biedrības darbību koordinē Biedrības augstākā pārvaldes institūcija biedru sapulce, kas tiek 

sasaukta vienu reizi gadā. 

 

Biedrības valde nekavējoties sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas 

iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru. Ja Biedrības valde nesasauc 

biedru sapulci, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, 

ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību. 

 

Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Biedrības biedru pārstāvju. Biedru 

sapulces lēmumi ir pieņemti ar klātesošo biedru pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu, atklāti 

balsojot, ja biedru sapulce nepieņem citādu lēmumu. 

 

14. Biedru sapulce nosaka Biedrības biedru naudas apmēru un apstiprina biedrības simboliku. 

 

15. Biedrības pārvaldes institūcija ir valde, kas vada un pārstāv Biedrību. Valde tiek ievēlēta uz 

pieciem gadiem piecu locekļu sastāvā biedru sapulcē. Valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru 

ievēl valde no savu locekļu vidus. 

 

Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, citiem valdes locekļiem ir 

tiesības pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli. 

 

16. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu vainas dēļ. 

 

17. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic biedru sapulcē uz trim gadiem 

ievēlēts revidents. 

 

Revidents veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu iekšējo revīziju, dod atzinumu par Biedrības 

budžetu un gada pārskatu un izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu. 

 

Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā vienu reizi gadā. 

Revidentam ir lēmumu pieņemšanas tiesības savas kompetences ietvaros. 

 

 

 

 

Biedrības pilnvarotais pārstāvis:       Laila Balga 

 

 

 

 


