
	 	

1	

	

Biedrības “Latvijas Supervizoru apvienība” 
  

S T A T Ū T IS T A T Ū T I   
 

jaunā redakcijā 
Apstiprināti ar 29.06.2017. atkārtotas biedru kopsapulces protokolu Nr.3/2017 

	
	
1.nodaļa. Biedrības nosaukums un juridiskais statuss. 
1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Supervizoru apvienība” (turpmāk tekstā -Biedrība). 
1.2. Biedrības darbība tiek veikta saskaņā ar likumu “Biedrību un Nodibinājumu likums” un 
citiem Latvijā spēkā esošiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī šiem statūtiem.  
1.3. Biedrība iegūst juridiskas personas statusu ar brīdi, kad tā ir ierakstīta biedrību un 
nodibinājumu reģistrā. 
 
2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi 
2.1.Biedrības mērķi ir: 
2.1.1.Veicināt supervīzijas attīstību Latvijā; 
2.1.2.Sekmēt Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas ANSE (Association of 
National Organisations for Supervision in Europe - ANSE) (turpmāk tekstā – ANSE) 
standartiem atbilstošas supervizoru izglītības un prakses ieviešanu Latvijā; 
2.1.3.Apvienot Latvijā darbojošos supervizorus un veicināt profesionālās pieredzes apmaiņu. 
2.2.Statūtu  2.1. punktā noteikto mērķu realizēšanai biedrības uzdevumi ir: 
2.2.1.Organizēt un atbalstīt pasākumus, kas vērsti uz supervīzijas popularizēšanu, supervīzijas 
būtības un lomas skaidrošanu ; 
2.2.2.Veicināt un organizēt  supervizoru pieredzes apmaiņu un kompetenču attīstību 
profesionālās darbības pilnveidei.; 
2.2.3.Veicināt  supervizoru apmācības programmu izstrādi un realizāciju; 
2.2.4.Veicināt un atbalstīt ētisku praksi  supervizoru profesionālajā darbībā; 
2.2.5.Veicināt   diskusiju par novitātēm  supervīzijā; 
2.2.6.Veicināt sadarbību un diskusijas dažādu supervīzijas pieeju pārstāvju vidū. 
2.2.7.Veidot sadarbības kontaktus ar starptautiskām supervizoru organizācijām, t.sk. 
iesaistoties ANSE darbībā; 
2.2.8.Veikt supervizoru sertifikāciju, veidot supervizoru reģistru un nodrošināt tā   pieejamību 
 sabiedrībai; 
2.2.9.Veicināt pētnieciskā darba attīstību supervīzijas jomā; 
2.2.10.Sniegt supervīzijas; 
2.2.11.Brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, nodarboties ar izdevējdarbību un veikt citu 
publisku darbību savu mērķu realizēšanai. 
 
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.  
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 
4.1. Biedrības sastāvu veido: biedri, asociētie biedri, atbalstītāji un goda biedri, visi kopā 
iepriekš un turpmāk tekstā, ja nav nepieciešams dalījums – Biedri. 
4.2. Biedri. 
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4.2.1.Par biedru var kļūt fiziskas personas, kurām ir Eiropas nacionālo supervizoru 
organizāciju asociācijas ANSE supervizora izglītības standartam (turpmāk tekstā – ANSE 
standarts) atbilstoša izglītība supervīzijā. 
4.3. Asociētie biedri. 
4.3.2. Par asociēto biedru var kļūt fiziskas personas, kuras iegūst ANSE standartam atbilstošu 
izglītību supervīzijā. 
4.4. Goda biedri. 
4.4.3. Par goda biedru var kļūt fiziska persona, kura ar savu zinātnisko vai praktisko darbību 
ir sekmējusi Biedrības mērķu sasniegšanu vai supervīzijas attīstību. 
4.5. Atbalstītāji. 
4.5.4. Par biedrības atbalstītāju var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura vēlas atbalstīt 
Biedrību tās mērķu un uzdevumu sasniegšanā. 
4.6. Lai iestātos Biedrībā, persona iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma 
formu, iestāšanās nosacījumus un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka 
Biedrības valde. 
4.7. Lēmumu par biedra, asociētā biedra vai atbalstītāja uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. 
Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā 
no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja 
lūgumu, nepieciešamības gadījumā var tikt aicināts pats pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav 
šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 
14 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
4.8. 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 termiņa izbeigšanās. 
4.9. Goda biedrus ievēl Biedrības biedru sapulce. Iesniegumu biedrības valdei ar lūgumu un 
pamatojumu par fiziskas personas uzņemšanu vai esošā biedra ievēlēšanu goda biedra statusā 
var iesniegt ikviens biedrs. 
4.10. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei; 
4.11. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
4.11.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 
4.11.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.11.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
4.11.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 
4.12. 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 5 dienu laikā 
no tā pieņemšanas brīža. 
4.13. Izstājoties no biedrības vai arī, ja dalībnieks šajos statūtos noteiktos gadījumos tiek 
izslēgts no Biedrības, iestāšanās nauda un samaksātā biedra nauda vai ieguldītā, ziedotā 
manta netiek atmaksāta/atgriezta. 
 
5.nodaļa. 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, 
5.1.4. Iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 
5.1.5. Iesniegt jautājumus izskatīšanai Biedrības sapulcē (2 nedēļas iepriekš). 
5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus 
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5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 
5.2.4. piedalīties biedru sapulcēs. 
5.3. Biedrības asociētajiem biedriem ir šādas tiesības: 
5.3.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 
5.3.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, 
5.3.3. Iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 
5.3.4. Iesniegt jautājumus izskatīšanai Biedrības sapulcē (2 nedēļas iepriekš), 
5.3.5. lēmumu pieņemšanā ir padomdevēja balss tiesības. 
5.4. Biedrības asociēto biedru pienākumi: 
5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, 
5.4.2. regulāri maksāt biedra naudu, 
5.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 
5.4.4. piedalīties biedru sapulcēs. 
5.5. Biedrības goda biedriem ir šādas tiesības: 
5.5.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 
5.5.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, 
5.5.3. Iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 
5.5.4. Iesniegt jautājumus izskatīšanai Biedrības sapulcē (2 nedēļas iepriekš). 
5.6. Biedrības goda biedru pienākumi: 
5.6.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, 
5.6.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 
5.6.3. piedalīties biedru sapulcēs. 
5.7. Biedrības atbalstītājiem ir šādas tiesības: 
5.7.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 
5.7.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, 
5.7.3. Iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 
5.7.4. Iesniegt jautājumus izskatīšanai Biedrības sapulcē (2 nedēļas iepriekš), 
5.7.5. lēmumu pieņemšanā ir padomdevēja balss tiesības. 
5.8. Biedrības atbalstītāju pienākumi: 
5.8.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, 
5.8.2. regulāri maksāt biedra naudu, 
5.8.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 
5.8.4. piedalīties biedru sapulcēs. 
5.9. Pienākumus biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 
pienākumus, kas atšķiras no citu biedru pienākumiem, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 
 
 6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 
struktūrvienības; 
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 
 
 7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri, taču balsot var tikai balsstiesīgie 
biedri. Balsošana notiek vai nu klātbūtnē vai ar balsstiesīga biedra rakstveidā izdotu 
pilnvarojumu. Biedrības valde nosaka, cik pilnvarojumus var izdot vienam balsstiesīgam 
biedram. 
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7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, nepieciešamības gadījumā vairākas 
reizes. 
7.4. 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. 
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram 
biedram rakstisku uzaicinājumu. 
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem biedriem. 
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu 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 . 
7.8. 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. 
7.9. Tikai biedru sapulcei ir tiesības: 
7.9.1. lemt jautājumus par Biedrības statūtu grozīšanu; 
7.9.2. lemt jautājumus par iestāšanās naudas, biedru naudas samaksas kārtību un apmēriem 
kārtējam gadam; 
7.9.3. izskatīt valdes ziņojumus, apstiprināt gada pārskatu; 
7.9.4. lemt par Biedrības struktūrvienību izveidošanu vai likvidāciju; 
7.9.5. lemt jautājumu par Biedrības likvidāciju, apvienošanos ar citām biedrībām vai 
iestāšanos citās biedrībās; 
7.9.6. ievēlēt amatā un atcelt no amata valdes locekļus un revidentu. 
 
 8.nodaļa. Izpildinstitūcija. 
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. 
8.2. Valdi ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem. 
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. 
8.5. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 3 mēnešos. Valdes 
sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja vietnieks. Par sapulci jāinformē 
divas nedēļas pirms sapulces. 
8.6. Valdes sēdes ir lemt tiesīgas, ja tajās piedalās vismaz trīs no valdes locekļiem. Valde 
pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās līdzīgi, noteicošā ir valdes 
priekšsēdētāja balss. 
8.7. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir 
tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar vienu no valdes locekļiem. 
8.8. Biedrības valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju ievēl ar tiesībām tikt ievēlētam 
atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 
 
 9.nodaļa. Revidents. 
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru 
sapulce uz vienu gadu. 
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
9.3. Revidents: 
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas. 
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 10.nodaļa. Biedru nauda  
10.1. Biedrības biedri veic vienreizēju iestāšanās maksājumu, kuru neatgriež izstājoties. 
10.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. 
10.3. Vienreizējā iestāšanās maksājuma apmēru, biedra naudas apmēru un maksāšanas 
kārtību  nosaka Biedrības biedru sapulce. 
 
 
 
 
 
 Biedrības Statūti apstiprināti Rīgā, 2017.gada 29.jūnijā 
 
 
Biedrības “Latvijas Supervizoru apvienība” 
valdes priekšsēdētāja 
Ilze Dreifelde:___________________________  
  paraksts, atšifrējums 
 
	
	
	


