Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2015.gada __________________
ar Nr. ______________________

Biedrības
“Latvijas Mazpulki”
STATŪTI

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mazpulki” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā “LATVIAN 4H”.

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties
patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā;
2.1.2. iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas
attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī.
2.1.3. veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. Veicināt bērnu un jauniešu valstiskās un nacionālās pašapziņas veidošanos un demokrātijas
pamatprincipu apguvi.
2.2.2. Apgūt uzņēmējdarbības pamatus, izstrādājot individuālus un grupu projektus kādā no
darbības nozarēm – tradicionālajā un netradicionālajā lauksaimniecībā, mājsaimniecībā,
amatniecībā, novadpētniecībā, tūrismā, kultūrizglītībā, vides apzināšanā un sabiedrisko attiecību
veidošanā.
2.2.3. Rosināt saturīga brīvā laika organizēšanu bērniem un jauniešiem.
2.2.4. Veicināt bērnu un jauniešu starptautisko sadarbību un veidot izpratni par vienotu Eiropu
pasaules kontekstā.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrības darbības termiņš nav ierobežots.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrības biedri ir personas, kuras dibinājušas organizāciju, kā arī personas, kuras iestājušās
organizācijā pēc tās nodibināšanas saskaņā ar šo Statūtu noteikumiem.
Biedri darbojas Biedrības teritoriālās vienībās - mazpulkos (turpmāk tekstā - Mazpulki).
4.2. Jaunu biedru iestāšanās noteikumus Biedrībā nosaka likums “Biedrību un nodibinājumu
likums”, konferences un Padomes nolēmumi.
4.3. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura 8 gadu vecumu sasniegusi persona, kura ir ieinteresēta
ar savu darbību sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.
4.4. Biedrības darbā var piedalīties arī vecbiedri – personas, kuras darbojušās Latvijas mazpulku
organizācijā līdz 1940. gadam. Vecbiedriem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā biedriem,
izņemot – tiem nav balsstiesības Biedrības pārvaldes institūcijās.
4.5. Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, kļūst par Biedrības biedriem – Mazpulka
dalībniekiem, ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju, iesniedzot to attiecīgā Mazpulka
vadītājam.
4.6. Lēmumu par nepilngadīgo biedru – Mazpulka dalībnieku uzņemšanu par biedru pieņem
Mazpulka vadītājs.
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4.7. Pilngadīgās personas, kuras vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz attiecīgu iesniegumu
Biedrības Padomei. Par pilngadīgās personas Biedrības biedra iesnieguma apmierināšanu vai
noraidīšanu lemj Padome.
4.8. Izslēgt no Biedrības var ar Biedrības Padomes lēmumu, ja tiek konstatēti sekojoši pārkāpumi:
4.8.1. sistemātiski nemaksā biedru naudu. Par sistemātisku biedru naudas nemaksāšanu
uzskatāma naudas maksājumu neveikšana divus gadus pēc kārtas;
4.8.2. biedrs nepilda savus pienākumus un saistības;
4.8.3. sistemātiski savā darbībā neievēro vai pārkāpj šos Statūtus, Biedrības biedru konferences un
Padomes lēmumus;
4.8.4. izdara vienreizēju rupju Statūtu, Biedrības biedru konferences vai Padomes lēmuma
pārkāpumu, kura rezultātā Biedrībai tiek nodarīts morāls kaitējums vai materiāls zaudējums;
4.8.5. zaudējis Biedrības uzticību sakarā ar prettiesisku rīcību ar Biedrības naudas vai citiem
līdzekļiem;
4.8.6. izdarījis tādu amorālu pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāku darbību Biedrībā
atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem;
4.8.7. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā.
4.10. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to padomei vai savam
Mazpulka vadītājam.
4.11. Mazpulks kārto savu biedru reģistru un uzskaiti.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos un likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
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;
5.1.4. brīvi darboties citās biedrībās, nodibinājumos vai politiskās organizācijās;
5.1.5. jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku paziņojumu Biedrības Padomei vai
attiecīgā Mazpulka vadītājam atbilstoši šais statūtos noteiktai kārtībai par biedru izstāšanos.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Statūtu noteikumus, pildīt Biedrības biedru Konferences un Padomes lēmumus;
5.2.2. maksāt biedru naudu Padomes noteiktajā kārtībā;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru konferences vai padomes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedru nauda.
6.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Padomes noteiktajā kārtībā.
6.2. Biedra naudas apmēru nosaka Padome.
Padome var lemt par atšķirīgu biedru naudas apmēra noteikšanu dažādiem biedriem.
6.3. Personai, tai izstājoties vai to izslēdzot no Biedrības, neatkarīgi no tās statusa, samaksātā
biedru nauda netiek atmaksāta.
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7.nodaļa. Biedru konferences sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru konference un Padome.
Biedrības Padomē var tikt ievēlētas tikai pilngadīgas personas.
Vismaz pusei institūciju locekļu dzīvesvietai jābūt reģistrētai Latvijā.
7.2. Biedru konference ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.3. Kārtējā biedru konference tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
Konferences var būt kārtējās un ārkārtējās.
7.4. Ārkārtas biedru konference var tikt sasaukta pēc Padomes vai revidenta iniciatīvas, vai ja tās
sasaukšanu pieprasa vismaz viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru konference tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms konferences nosūtot katram
Mazpulkam rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Konferences sasaukšanas vietu un laiku nosaka Padome.
7.7. Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi deleģētie biedri no katra Mazpulka. Biedru pārstāvniecības
normu no katra Mazpulka biedru konferencē nosaka Padome.
7.8. Konferences dalībniekus uzskaita un uz konferenci sasauc Padome.
7.9. Deleģētie biedri var piedalīties biedru konferencē tikai personīgi. Katram deleģētajam biedram
konferencē ir viena balss.
7.10. Biedru konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse deleģēto biedru.
7.11. Ja biedru konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota biedru konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita,
ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.12. Biedru konferencē lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
deleģētajiem biedriem.
7.12.1. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.12.2. Jautājumu par balsošanas atklātumu vai aizklātumu izlemj konference katrā atsevišķā
gadījumā.
7.13. Tikai biedru konference ir tiesīga:
7.13.1. lemt jautājumus par Biedrības Statūtu grozīšanu;
7.13.2. izskatīt padomes ziņojumus, apstiprināt Biedrības gada pārskatu;
7.13.3. lemt jautājumus par Biedrības pašlikvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanu, darbības
izbeigšanu, tās turpināšanu, apvienošanos ar citām biedrībām;
7.13.4. ievēlēt un atcelt no amata Padomes locekļus un revidentu.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības operatīvo vadību realizē konferences ievēlēta Padome, kas ir Biedrības
izpildinstitūcija.
8.2. Padome sastāv no 9 locekļiem, kurus konference ievēl uz 2 gadiem. Padomē tiek nodrošināta
jauniešu pārstāvniecība.
8.2.1. ja ar balsu vairākumu Padomē nav ievēlēts neviens jaunietis vai Padomes darbības laikā
jauniešu pārstāvniecība izbeidzas, Padomes sastāvā iekļaujams nākamais Padomes kandidāts –
jaunietis ar lielāko balsu skaitu vēlēšanās;
8.2.2. ja kandidātu sarakstā nav jauniešu, rīkojamas ārkārtas vēlēšanas.
8.3. Padomes locekļi no sava vidus ievēl - Padomes priekšsēdētāju, Padomes priekšsēdētāja
vietnieku un atbildīgo sekretāru.
8.4. Padome ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru konferences kompetencē.
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8.5. Padome:
8.5.1. organizē pasākumus Statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai un nodrošina konferences
lēmumu izpildi;
8.5.2. lemj par biedru uzņemšanu, izslēgšanu;
8.5.3. izstrādā Biedrības darbības programmas, instrukcijas un noteikumus;
8.5.4. lemj par Biedrības finansu līdzekļu izlietojumu;
8.5.5. izstrādā un iesniedz projektus un programmas valsts un pašvaldības institūcijām un
sabiedriskiem fondiem finansiāla atbalsta saņemšanai vai pilnvaro uz to atsevišķus Mazpulku
vadītājus;
8.5.6. organizē un vada Mazpulku projektus, nometnes, ekskursijas, sacensības, konkursus,
Mazpulku projektu forumus un citus pasākumus, vai pilnvaro uz to atsevišķus Mazpulku vadītājus;
8.5.7. veido un uztur sakarus ar līdzīgas darbības jauniešu biedrībām Latvijā un ārvalstīs;
8.5.8. kārto Mazpulku un Biedrības biedru reģistru;
8.5.9. rūpējas par Biedrības darbības popularizēšanu, tās darbības atspoguļošanu masu
informācijas līdzekļos,
8.5.10. organizē Biedrības informatīvo izdevumu izdošanu, apstiprina galveno redaktoru un
redkolēģijas locekļus;
8.5.11. organizē Mazpulku vadītāju un Mazpulku dalībnieku apmācību;
8.5.12. apstiprina Mazpulku vadītājus;
8.5.13. lemj par teritoriālo koordinatoru iecelšanu un atcelšanu, nosaka viņu kompetences apjomu;
8.5.14. lemj par Padomes priekšsēdētāja, sekretāra, grāmatveža un līgumdarbinieku atalgojuma
jautājumiem;
8.6. Padome veic savu darbību sēdēs, kuras notiek ne retāk kā 4 reizes gadā. Padomes sēdes
sasauc Padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc ne mazāk kā 1/2 padomes locekļu
iniciatīvas. Padomes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.7. Padomes sēžu starplaikos Biedrības vadību realizē Padomes priekšsēdētājs.
Padomes priekšsēdētājs:
8.7.1. veic Biedrības operatīvo vadību, organizē pasākumus Statūtos paredzēto mērķu
sasniegšanai un nodrošina konferences un padomes lēmumu izpildi;
8.7.2. darbojas Biedrības vārdā, pārstāv to visās tiesu un administratīvajās iestādēs likumdošanā
noteiktajā kārtībā;
8.7.3. rīkojas ar Biedrības mantu un finansu līdzekļiem, slēdz līgumus un izdod pilnvaras;
8.7.4. izskata Biedrības biedru iesniegumus, iesniedz tos izskatīšanai Padomei;
8.7.5. organizē biedru konferences lēmumu izpildi;
8.7.6. lemj par līdzekļu izdalīšanu atsevišķu projektu īstenošanai, piešķir pilnvarojumus ar tiem
rīkoties.
8.8. Padomes priekšsēdētāja prombūtnē viņa pienākumus veic Padomes priekšsēdētāja vietnieks.
8.9. Padomes atbildīgais sekretārs organizē Biedrības lietvedības un informācijas apmaiņas darbu:
8.9.1. vada Biedrības biroja darbu, kārto lietvedību, biedru reģistru;
8.9.2. organizē saimniecisko un finansu darbību, kas balstās uz konferences un padomes
lēmumiem;
8.9.3. koordinē Biedrības nacionāla un starptautiska mēroga projektus;
8.9.4. izplata informāciju Biedrības biedriem un citiem interesentiem;
8.9.5. veic citus darbus Padomes vai Padomes priekšsēdētāja uzdevumā;
8.9.6. kontrolē Biedrības biedru naudas iemaksas.
8.10. Padomes priekšsēdētājs, Padomes priekšsēdētāja vietnieks un atbildīgais sekretārs ir tiesīgi
pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie Padomes locekļi tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar
vēl vismaz pieciem Padomes locekļiem.
8.11. Padomes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
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9. nodaļa. Brīvprātīgie un Brīvprātīgo koordinators
9.1. Brīvprātīgais ir fiziska persona vecumā no 18 gadiem, kas veic dažādus darbus Biedrības labā
bez atlīdzības.
9.2. Brīvprātīgais piedalās Biedrības pasākumu (projektu, nometņu, semināru, sporta spēļu, akciju
u.c.) sagatavošanā, īstenošanā un izvērtēšanā.
9.3. Brīvprātīgā attiecības ar Biedrību nosaka Brīvprātīgā darba līgums, kuru Brīvprātīgais slēdz ar
Biedrību uz noteiktu laiku.
9.4. Brīvprātīgo darbu uzrauga un koordinē Biedrības padomes iecelts Brīvprātīgo koordinators.
9.5. Brīvprātīgo koordinators:
9.5.1. organizē, uzrauga un koordinē brīvprātīgo darbu;
9.5.2. veic Brīvprātīgo uzskaiti;
9.5.3. sasauc un vada Brīvprātīgo sanāksmes.

10.nodaļa. Revidents.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
konferencē uz diviem gadiem.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības padomes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai;
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Mazpulki, to izveidošana un darbības principi.
11.1. Mazpulks ir Biedrības biedru teritoriāla vienība Biedrības sastāvā.
11.1.1. Visi Biedrības biedri realizē savu darbību Biedrībā, darbojoties Mazpulkos.
11.1.2. Mazpulkam nav juridiskas personas tiesības, tas veic savu darbību saskaņā ar šiem
Statūtiem, konferences un Padomes nolēmumiem.
11.1.3. Mazpulka minimālais dalībnieku skaits ir 5, maksimālais dalībnieku skaits netiek ierobežots.
11.1.4. Mazpulku skaits Biedrības sastāvā nav ierobežots.
11.2. Mazpulks tiek dibināts pie skolas vai citām institūcijām vai neatkarīgi no tām, ja ir
pieteikušies ne mazāk kā 5 interesenti, neskaitot vadītāju.
11.3. Par Mazpulka dibināšanu tā interesenti sasauc dibināšanas sapulci, kura lemj par attiecīgā
Mazpulka nodibināšanu, tā nosaukumu, reģistrē Mazpulka dalībniekus, kā arī lemj par Mazpulka
vadītāja kandidatūru.
11.3.1. Dibināšanas sapulce lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
11.3.2. Dibināšanas sapulces lēmumi tiek atspoguļoti sapulces protokolā, kuru paraksta sapulces
vadītājs un sekretārs.
11.4. Pieņemot lēmumu par Mazpulka nodibināšanu, dibinātāji Padomei iesniedz sekojošus
dokumentus:
11.4.1. dibināšanas sapulces protokolu;
11.4.2. Biedrības biedru - Mazpulka dalībnieku sarakstu, norādot dalībnieku personas kodus;
11.4.3. vadītāja iesniegumu par Mazpulka vadību;
11.4.4. darbības adreses apliecinājumu.
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11.4.5. vadītāja iesniegumu par uzņemšanu par Biedrības biedru, gadījumos, kad ievēlētais
vadītājs nav Biedrības biedrs.
11.5. Par Mazpulka darbības reģistrēšanu lemj Padome.
Padome izskata Mazpulka iesniegtos dokumentus un lemj par Mazpulka dibināšanas atbilstību šiem
statūtiem, Biedrību un nodibinājumu likumam.
Par Mazpulka nodibināšanu Padome izsniedz Mazpulka reģistrācijas apliecību.
Padome katram Mazpulka dalībniekam un vadītājam var izsniegt biedra apliecību.
11.6. Mazpulks:
11.6.1.ievēl valdi trīs cilvēku sastāvā uz vienu gadu;
11.6.2.aktīvi piedalās Biedrības darbībā;
11.6.3. organizē sanāksmes ne retāk kā 2 reizes gadā;
11.6.4. gada laikā nodrošina katra dalībnieka līdzdalību vismaz vienā individuālajā vai grupas
projektā;
11.6.5. piedalās Mazpulku darbu skatēs un citos pasākumos;
11.6.6. iepazīstina ar sava darba rezultātiem vietējo sabiedrību;
11.6.7. veido sadarbību ar citiem Mazpulkiem, ar 4H klubiem, kā arī ar citām biedrībām un
institūcijām Latvijā un ārzemēs;
11.6.8. lemj par pārstāvniecību biedru konferencē.
11.7. Mazpulka darbu vada Mazpulka valde:
11.7.3. organizē Mazpulka darbību;
11.7.4. sasauc un vada Mazpulka sanāksmes;
11.7.5. nodrošina Mazpulka darbības pārskatu sastādīšanu;
11.7.6. kārto Mazpulka dalībnieku uzskaiti;
11.7.7. organizē biedru naudu samaksu;
11.7.8. atskaitās Padomei reizi gadā par dalībnieku sastāvu un biedru naudu samaksu.
11.8. Par Biedrības teritoriālās vienības - Mazpulka vadītāju var kļūt pilngadīgs Biedrības biedrs.
11.8.1. Par Mazpulka vadītāju var būt katrs pilngadīgs Biedrības biedrs, kurš vēlas darboties
jaunatnes audzināšanas un izglītošanas jomā, izprot un atbalsta Latvijas Mazpulku darbības
mērķus un uzdevumus.
11.8.2. Par Mazpulka darbu atbild, to koordinē un konsultē Mazpulka vadītājs.
11.9. Mazpulka vadītājs veic sekojošus pienākumus:
11.9.1. organizē un vada Mazpulka darbību, nodrošinot Mazpulka valdes darbību;
11.9.2. organizē svinīgā solījuma pieņemšanu;
11.9.3. lemj par nepilngadīgo biedru uzņemšanu Biedrībā,
11.9.4. sniedz ziņojumus par Mazpulka darbību Padomei un citām institūcijām;
11.9.5. pārstāv Mazpulku attiecībās ar citām biedrībām un institūcijām;
11.9.6. piedalās biedru konferencē un citos pasākumos.

12. nodaļa. Simbolika.
12.1. Biedrībai ir sava simbolika - emblēma, karogs, himna.
12.2. Biedrības emblēma ir četrdaļīga āboliņa lapiņa zaļā krāsā.
Konferences pilnvarotie pārstāvji: __________________________________/Randa Medne/
(paraksts)

________________________________/Ilze Jukņēviča/
(paraksts)

Statūti apstiprināti biedru konferencē Rīgā, 2015.gada 13. februārī.
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