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1. Biedrības nosaukums. 
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrība” (turpmāk tekstā -
Biedrība). 
 
 

2. Biedrības mērķi. 
 
2.1.  Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. apvienot ģimenes psihoterapeitus un ģimenes konsultantus vienotā profesionālā 
organizācijā; 
2.1.2. izstrādāt, ieviest un uzturēt apmācības un profesionālos standartus ģimenes psihoterapijā 
Latvijā, balstoties uz Eiropas Psihoterapeitu asociācijas standartiem; 
2.1.3. izstrādāt, ieviest un uzturēt apmācības un profesionālos standartus smilšu spēļu terapijā 
Latvijā, balstoties uz Internacionālās smilšu spēļu terapeitu biedrības standartiem; 
2.1.4. izveidot ētikas komisiju un sertifikācijas komisiju, kas pārstāvētu ģimenes psihoterapeitu 
un smilšu spēļu terapeitu profesionālās intereses un profesionālos standartus; 
2.1.5. sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām 
un komercfirmām, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs; 
2.1.6. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu 
publisko darbību. 
2.1.7. veicināt pētniecības darbu psihoterapijā; 
 
 

3. Biedrības darbības termiņš. 
 
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
 

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 
 
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga 
personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un 
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 
 
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir 
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un 
jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma 
pieņemšanai. 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 Biedrības biedru, un 
viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada. 
 
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. 
 
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  
4.5.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu līdz nākamā gada marta beigām; 
4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 



 

 

3 

 

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 
 
4.6. Jautājumu par Biedrības 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. 
 
4.7. Biedrībā var iestāties „biedrības atbalstītāja” statusā. Iestāšanās un izstāšanās kārtību 
nosaka 4. nodaļas „Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana” punkti 4.1 līdz 4.6 
ieskaitot. 
 
4.8. Par īpašiem nopelniem un atbalstu biedrībai, jebkurai rīcībspējīga fiziskai un juridiskai 
personai vai tiesībspējīgai personālsabiedrībai var tikt piešķirts „goda biedra” statuss. 
4.8.1. Lēmumu par „goda biedra” uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Pieteicēja neierašanās 
nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo 
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 
4.8.2. „Goda biedrs” var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. 
 
 

5. Biedru tiesības un pienākumi. 
 
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju 
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 
 
5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus  
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu. 
 
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 
 
5.4 „Biedrības atbalstītāju” un „goda biedru” tiesības: 
5.4.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju 
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
5.4.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 
 
5.5. „Biedrības atbalstītāju” un „goda biedru” pienākumi: 
5.5.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus; 
5.5.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; 
5.5.3. saistības „biedrības atbalstītājam” un „goda biedram” var noteikt ar biedru kopsapulces 
vai valdes lēmumu. Nosakot „biedrības atbalstītājam” un „goda biedram” saistības, kas atšķiras 
no citu „biedrības atbalstītāju” un „goda biedru” saistībām, ir nepieciešama šī „biedrības 
atbalstītāja” un „goda biedra” piekrišana. 
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6. Pārvaldes institūcijas. 
 
 
6.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir Biedrības biedru kopsapulce (turpmāk tekstā –
Kopsapulce) un Biedrības valde (turpmāk tekstā – Valde).  
 
6.2. Biedrības augstākā institūcija ir Kopsapulce. Kopsapulci veido visu Biedrības biedru 
kopums.  
 
6.3. Kopsapulci sasauc Biedrības valde. Kopsapulce tiek sasaukta LR normatīvajos aktos un 
šajos Statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā, vai ja Kopsapulces sasaukšana nepieciešama 
Biedrības interesēs. 
 
6.4. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc Kopsapulci, ja to rakstveidā, 
norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru. Šajā 
gadījumā, ja Valde nesasauc Kopsapulci, Biedrības biedri, kuri pieprasa Kopsapulces 
sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt Kopsapulci, ievērojot Statūtu 6.5.punkta noteikumus. 
 
6.5. Paziņojums par Kopsapulces sasaukšanu Biedrības biedriem ir jānosūta ne vēlāk kā 14 
(četrpadsmit) dienas pirms Kopsapulces sasaukšanas. Paziņojumā jānorāda Kopsapulces laiks, 
vieta un darba kārtība.  
 
6.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, un tās lēmumi ir obligāti tās biedriem, ja Kopsapulcē piedalās 
vairāk nekā puse no Biedrības biedriem. Lai izlemtu jautājumu par Biedrības statūtu grozīšanu, 
Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai Biedrības reorganizāciju, ir nepieciešams 
Kopsapulces kvorums, kas kopā pārstāv ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no Biedrības biedru 
skaita. 
 
6.7. Ja savlaicīgi izziņotā Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ (Statūtu 6.6.p.), tad 
Valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc Kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. 
Sasauktā Kopsapulcei tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo balsstiesīgo biedru 
skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Kopsapulcē piedalās vismaz divi biedri.  
 
6.8. Kopsapulces lēmumi ir spēkā, ja par tiem nobalsots ar klātesošo Biedrības biedru 
vairākumu, izņemot gadījumus, kad Biedrības Statūtos ir noteikta cits nepieciešamais balsu 
skaits. Balsošana Kopsapulcē notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu 
pieprasa kaut viens no Biedrības biedriem. 
 
6.9. Kopsapulci atklāj Biedrības Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes gadījumā cits 
Valdes loceklis. Pēc Kopsapulces atklāšanas klātesošie Biedrības biedri ievēl sekretāru 
(protokolistu) un balsu skaitīšanas komisiju. Kopsapulci vada Biedrības Valdes priekšsēdētājs, 
ja Biedrības biedri neievēl citu Kopsapulces vadītāju. 
 
6.10. Kopsapulces lēmumi tiek fiksēti protokolā, kuru paraksta Kopsapulces vadītājs un 
sekretārs (protokolists).  
 
6.11. Kopsapulce ir tiesīga: 
6.11.1. lemt jautājumus par Biedrības Statūtu grozīšanu; 
6.11.2. lemt jautājumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, 
6.11.3. ievēlēt un atcelt no amata Valdes locekļus, Valdes priekšsēdētāju un revīzijas komisijas 
locekļus; 
6.11.4. lemt par Valdes locekļu atalgojumu; 
6.11.5. apstiprināt un grozīt noteikumus, kurus savā darbībā jāievēro Biedrības Valdei; 
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6.11.6. kontrolēt Biedrības valdes un revīzijas komisijas darbību. 
 
6.12. Kopsapulce ir tiesīga lemt jebkuru citu Biedrības darbības jautājumu, kas ietilpst Valdes 
kompetencē, ja to pieprasa Valde, vismaz trīs Biedrības biedri vai revīzijas komisija. 
 
6.13. Valde vada un pārstāv Biedrību.  
 
6.14. Biedrības valdi uz 2 (diviem) gadiem ievēl Kopsapulce. Valde sastāv no 7 (septiņiem) 
valdes locekļiem. Valdes priekšēdētāju no valdes locekļu vidus uz 2 (diviem) gadiem ievēl 
Kopsapulce.  
 
6.15. Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību 
atsevišķi, pārējie Valdes locekļi pārstāv Biedrību tikai kopīgi ar vēl vienu Valdes locekli. 
 
6.16. Valdes locekļu pienākums ir piedalīties Valdes sēdēs un izskatīt Biedrības darbības 
jautājumus, kas ir Valdes kompetencē. Par darbu Valdē tās locekļi nesaņem atlīdzību, izņemot 
gadījumu, ja Kopsapulce ir noteikusi atlīdzību Valdes locekļiem par amata pienākumu izpildi. 
 
6.17. Valdes kompetencē ir: 
6.17.1. pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši LR normatīvajiem 
aktiem, Statūtiem, Kopsapulces lēmumiem; 
6.17.2. organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem  
Statūtiem, Kopsapulces lēmumiem; 
6.17.3. apstiprināt Biedrības organizatorisko struktūru; 
6.17.4. lemt par Biedrības iesaistīšanos citās biedrībās, nodibinājumos, par personu 
pilnvarošanu Biedrības pārstāvēšanai šajās organizācijās; 
6.17.5. lemt par kapitālsabiedrību dibināšanu, un kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu (akciju) 
iegūšanu un atsavināšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, par personu pilnvarošanu Biedrības 
interešu pārstāvēšanai kapitālsabiedrībās; 
6.17.6. lemt par nekustamo īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām vai atsavināšanu; 
6.17.7. lemt par jaunu Biedrības biedru uzņemšanu un izslēgšanu; 
6.17.8. izskatīt Kopsapulcē pieņemamo lēmumu projektus un apstiprināmo dokumentu 
projektus; 
6.17.9. sasaukt Kopsapulci saskaņā ar šiem Statūtiem un LR normatīvajiem aktiem; 
6.17.10. lemt par Biedrības darbības stratēģiskajiem uzdevumiem un apstiprināt Biedrības 
ikgadējos darbības plānu; 
6.17.11. apstiprināt Biedrības budžetu un tā grozījumus; 
6.17.12. apstiprināt Biedrības darbības gada pārskatu; 
6.17.13. apstiprināt Biedrības simboliku; 
6.17.14. lemt par Biedrības struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai darbības 
izbeigšanu; 
6.17.15. lemt par biedru naudas noteikšanu; 
6.17.16. veikt citus pienākumus Biedrības darbības nodrošināšanai. 
 
6.18. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos. Valdes 
sēdes var tikt sasauktas arī, ja to pieprasa kāds no Valdes locekļiem. Pieprasot Valdes sēdes 
sasaukšanu attiecīgais Valdes loceklis norāda sēdes sasaukšanas iemeslu un sēdē izskatāmos 
jautājumus. Valdes priekšsēdētājam Valdes sēde jāsasauc vienas nedēļas laikā pēc rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas. Valdes sēdēs ir atklātas, izņemot gadījumu, ja kāds no Valdes 
locekļiem pieprasa noturēt slēgtu valdes sēdi, un Valde par to nobalso.  
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6.19. Parasti Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse Valdes locekļu. 
Lēmumus Valde pieņem balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu 
balsu vairākumu.  
 
6.20. Valdes sēde, kurā ir paredzēts izskatīt jautājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 
iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām vai Biedrības budžeta apstiprināšanu, 
ir lemttiesīga, ja tajās piedalās visi valdes locekļi, lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso visi 
valdes locekļi. Ja kaut viens valdes loceklis balso „pret“, lēmums nav pieņemts. 
 
6.21. Valdes priekšsēdētājs vada Biedrības valdes darbu un Biedrības ikdienas darbību. Valdes 
priekšsēdētājam ir jārīkojas saskaņā ar šiem Statūtiem, LR normatīvajiem aktiem un 
Kopsapulces un Valdes lēmumiem.  
 
6.22. Biedrības Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi: 
6.22.1. sniegt atskaites Valdei un Kopsapulcei par pārskata periodā paveikto;  
6.22.2. nodrošināt Kopsapulces lēmumu izpildi; 
6.22.3. kontrolēt Valdes lēmumu izpildi; 
6.22.4. organizēt Biedrības darbu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 
Biedrības iekšējiem saistošajiem dokumentiem; 
6.22.5. pieņemt Biedrības biedru iesniegumus un nodot tos izskatīšanai Valdei; 
6.22.6. organizēt Biedrības valdes darbu, sasaukt un vadīt Valdes sēdes; 
6.22.7. izplatīt Biedrības biedriem informāciju par Biedrības darbību; 
6.22.8. nodrošināt Valdes sēžu protokolēšanu. 
 
6.23. Valdes priekšsēdētāja prombūtnē tā pienākumus pilda ar Valdes lēmumu pilnvarots 
Valdes loceklis. 
 
 

7. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzija. 
 
 
7.1. Biedrības darbības pārbaudei un grāmatvedības revīzijai Kopsapulce ievēl revīzijas 
komisiju 2 (divu) revidentu sastāvā, uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem. Ar Kopsapulces lēmumu 
revīziju var veikt, piesaistot citus speciālistus. 
 
7.2. Revīzijas komisija savu darbību veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
7.3. Revīzijas komisija: 
7.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
7.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžeta izpildi un gada pārskatu; 
7.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
7.3.4. sniedz ieteikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai; 
7.3.5. veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā; 
 
7.4. Revīzijas komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība: 
7.4.1. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no revīzijas 

komisijas locekļiem. 

7.4.2. Revīzijas komisija pieņem savus lēmumus ar klātesošo revīzijas locekļu vienkāršu 

balsu vairākumu. 

7.4.3. Revīzijas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda: 

a) biedrības nosaukumu; 

b) revīzijas komisijas sēdes norises vietu un laiku; 
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c) revīzijas komisijas sēdes dalībniekus; 

d) darba kārtības jautājumus; 

e) darba kārtības jautājumu apspriešanas kārtību un gaitu; 

f) balsošanas rezultātus, norādot katra revīzijas locekļa balsojumu “par” vai “pret” par 

katru lēmumu; 

g) pieņemtos lēmumus. 

7.4.4. Ja revīzijas komisijas loceklis nepiekrīt revīzijas komisijas lēmumam un balso pret 

to, revīzijas locekļa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms revīzijas 

komisijas sēdes protokolā. 

7.4.5. Revīzijas komisijas sēžu protokolus paraksta sēdē klātesošie revīzijas locekļi. 
 
7.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas 
atzinuma saņemšanas. 
 
 

8. Biedrības struktūrvienības. 
 
 
8.1. Biedrība ir tiesīga ar Valdes lēmumu izveidot teritoriālās un citas struktūrvienības. 
 
8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības Valde. 
 
 

9. Biedru nauda. 
 
 
9.1. Biedrības biedru naudas apmēru un apmaksas kārtību nosaka Valde. Ja Valde nav 
noteikusi biedru naudas apmēru un apmaksas kārtību, biedru nauda biedriem nav jāmaksā.  

 
 

10. Pilnvaroto personu paraksti 
 

 
 
Biedrības “Latvija Ģimenes Psihoterapeitu Biedrība” 
valdes locekļi: 
 
 
Sandis Kristars Dūšelis 

 
Gatis Bušs 

 
Iveta Pļaviņa 

 
Ilona Buša 

 
Gunta Jakovela 
 


