Biedrības
„Mediācija un ADR”
statūti

Statūtu grozījumi apstiprināti
biedru sapulcē 15.03.2016.
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I. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1. Biedrības nosaukums ir „Mediācija un ADR" (turpmāk - Biedrība).
2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir "Mediation and ADR".
II. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
3. Biedrības mērķi ir:
3.1. popularizēt Latvijā alternatīvās domstarpību risināšanas (ADR) veidus:
3.1.1. neitrāla faktu noskaidrošana un izvērtējums,
3.1.2. ekspertīze,
3.1.3. mediācija (starpniecība),
3.1.4. samierināšana,
3.1.5. starpniecība-arbitrāža, šķīrējtiesas,
3.1.6. ombuds,
3.1.7. sabiedrisko pakalpojumu regulatori;
3.2. veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanas un pielietošanas
attīstību Latvijā;
3.3. iesaistīties un aktīvi darboties valsts varas un pārvaldes institūciju izveidotās darba
grupās, sadarboties ar starptautiskajām organizācijām, sabiedrībām, kā arī citām
juridiskām un fiziskām personām;
3.4. vienot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai, veicināt un paplašināt to
līdzdalību visās tiesību jaunrades procesa stadijās;
3.5. veicināt biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka ADR pakalpojumu
līmeņa nodrošināšanu;
3.6. īstenot un atbalstīt labdarības pasākumus, un veicināt biedru korporatīvo sociālo
atbildību;
3.7. veikt sabiedriskā labuma darbību izglītības, zinātnes, kultūras un pilsoniskas
sabiedrības attīstības jomās.
4. Savu mērķu sasniegšanai Biedrībai ir šādi uzdevumi:
4.1. izstrādāt un īstenot kopīgu ADR metodes pielietošanas programmu valsts līmenī;
4.2. pārstāvēt Biedrības biedru intereses;
4.3. iesaistīties starptautisko profesionālo asociāciju darbībā, sekmēt un veicināt savu
biedru kontaktus ar kolēģiem Latvijā un citās valstīs;
4.4. koordinēt ADR pakalpojumu kvalitatīvu attīstību;
4.5. konsultēt juridiskās un fiziskās personas jautājumos, kas saistīti ar iespējām konkrētu
strīdu risināšanas procesā piemērot ADR metodi;
4.6. konsultēt juridiskas un fiziskas personas jautājumos, kas saistīti ar ADR speciālista
izvēli;
4.7. noteikt ADR speciālistus konkrētu strīdu risināšanai;
4.8. apmācīt ADR speciālistus un veicināt to kvalifikācijas paaugstināšanu;
4.9. veikt publisku darbību paredzēto mērķu sasniegšanai, kas nav pretrunā ar
normatīvajiem aktiem;
4.10. veikt:
4.10.1. informācijas izplatīšanu par savu darbību, tai skaitā izveidojot reģionālās
struktūrvienības,
4.10.2. sadarbību ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām
struktūrvienībām,
4.10.3. citu publisku darbību.
5. Statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai, Biedrībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
tiesības:
5.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;
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5.2. veikt saimniecisko darbību, kas atbilst Biedrības mērķiem, ievērojot likuma „Par
biedrībām un nodibinājumiem" noteiktos ierobežojumus.
III. nodaļa. Asociācijas juridiskais statuss.
6. Biedrība ir juridiska persona, kuru pārstāv Biedrības Valde Statūtos noteiktajā kārtībā.
7. Biedrība juridiskas personas tiesības iegūst ar tās reģistrēšanas brīdi Uzņēmumu Reģistrā.
8. Biedrībai ir patstāvīga bilance, zīmogs un simbolika, rekvizīti, lietvedības un
reprezentācijas atribūtika.
9. Biedrības simboliku, kā arī lietvedības un reprezentatīvo atribūtiku apstiprina biedru
sapulce, un izmantošanas kārtību nosaka Valde.
IV. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
10. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
V. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
11. Biedrībā var iestāties fiziska un juridiska persona, kura atbalsta Biedrības mērķus un
apņemas veicināt tās uzdevumu risināšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
Biedrības Valde.
12. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteikums ir jāizskata
tuvākajā sēdē, viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz
Valdes sēdi, kurā izskata pieteikumu, ir jāuzaicina pieteicējs un jādod viņam vārds sava
viedokļa izteikšanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai.
Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā
pieņemšanas brīža.
13. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru
sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš
var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
14. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei.
15. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:
15.1. vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
15.2. nepilda biedru sapulces un Valdes lēmumus;
15.3. nepilda savas pienākumu un uzņemtās saistības;
15.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar biedrības mērķiem un uzdevumiem.
16. Jautājumu par 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 biedrības
un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no
tā pieņemšanas brīža.
VI. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
17. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
17.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
17.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības
protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem un citiem dokumentiem;
17.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
17.4. tikt pārstāvētam un saņemt konsultācijas saistībā ar biedrības mērķu realizāciju;
17.5. izstāties no Biedrības.
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18. Biedrības biedru pienākumi:
18.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru sapulces un Valdes lēmumus;
18.2. savlaicīgi un regulāri maksāt biedra naudu;
18.3. aktīvi līdzdarboties, atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
VII. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
19. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
20. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
VIII. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
21. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Biedru sapulci sasauc Valde.
22. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē personīgi vai arī ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Par pilnvaroto pārstāvi var
būt tikai biedrības biedrs.
23. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
24. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
25. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu vai uzaicinājumu elektroniskā veidā (e-pastu).
26. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā divdesmit no biedriem. Attiecībā
uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā
puse no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums.
27. 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.
28. 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.
29. Biedru sapulce:
29.1. ievēl uz 3 gadiem Biedrības Valdi un revidentu, uzklausa un izvērtē to atskaites;
29.2. pieņem Statūtus un to grozījumus;
29.3. apstiprina Valdes lēmumus par Biedrības biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
29.4. apstiprina Valdes nolikumu;
29.5. nosaka Biedrības darbības galvenos virzienus;
29.6. apstiprina Biedrības ienākumu un izdevumu tāmi, nosaka atlīdzību un tās apmēru
Valdes locekļiem par to pienākumu pildīšanu;
29.7. nosaka iestāšanās un biedra naudas apmērus;
29.8. lemj par Valdes locekļu un revidenta pirmstermiņa atbrīvošanu no amata.
IX. nodaļa. Izpildinstitūcija.
30. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem - valdes
priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem.
31. Valde darbojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes nolikumu, kuru apstiprina Biedru sapulce.
32. Valdes locekļi no sava vidus uz 3 gadiem ievēl Valdes priekšsēdētāju un vietniekus, kuri
organizē valdes darbu. Par savu darbību tie atskaitās Biedru sapulcei.
33. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.
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34. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet katrs vietnieks tikai kopā
ar vēl vienu Valdes locekli.
X. nodaļa. Revidents.
35. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz trim gadiem.
36. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.
37. Revidents:
37.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
37.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
37.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
37.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
38. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
39. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
40. Revidentam ir brīvi pieejama jebkura Biedrības dokumentācija. Biedrības Valdei jāsniedz
revidentam to interesējoša informācija par Biedrības darbību.
XI. nodaļa. Iestāšanās nauda un Biedru nauda.
41. Biedri maksā vienreizēju iestāšanās naudu un mēneša biedra naudu, kuras apmēru un
samaksas kārtību nosaka Biedru sapulce.
42. Biedrības līdzekļi sastāv no:
42.1. biedru iestāšanās naudas;
42.2. mēneša biedru naudas;
42.3. fizisko un juridisko personu ziedojumiem;
42.4. ienākumiem no saimnieciskās darbības;
42.5. citiem ienākumiem, kas nav aizliegti ar normatīvajiem aktiem.
43. Biedrības naudas līdzekļi glabājas bankas kontā un Valdes noteiktā apmērā Biedrības
kasē.
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