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I nodaļa. Vispārīgie noteikumi
1. 1. "Latvijas Jaunatnes padome" ir apvienība, kas brīvprātīgi apvieno biedrības un
nodibinājumus, kuru statūtos vai nolikumos kā viens no mērķiem noteikts darbs ar jaunatni,
un kurās vismaz divas trešdaļas biedru vai tiešā mērķgrupa ir personas vecumā līdz 30
gadiem vai darba ar jaunatni organizētāji un/vai īstenotāji.
2. "Latvijas Jaunatnes padome" ir dibināta, lai sasniegtu šajos statūtos noteikto mērķi un tai
nav peļņas gūšanas nolūka.
3. Biedrības nosaukums:
3.1. latviešu valodā - "Latvijas Jaunatnes padome";
3.2. angļu valodā - "The National Youth Council of Latvia";
3.3. krievu valodā - "Латвийский молодежный совет".
4. Biedrības saīsinātais nosaukums latviešu, krievu un angļu valodā - "LJP".
5. Biedrībai ir sava simbolika.
6. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
II nodaļa. LJP misija un darbības mērķis
7. LJP misija ir darba ar jaunatni attīstība Latvijā, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un
jaunatnes organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu, kas īsteno darbu ar personām līdz
30 gadu vecumam, interešu pārstāvēšana nacionālā un starptautiskā līmenī.
8. LJP darbības mērķis ir radīt vidi, kurā bērnu un jaunatnes organizācijas var sasniegt savus
mērķus:
8. LJP darbības mērķis ir:
8.1. līdzdarboties jaunatnes politikas attīstībā nacionālā un starptautiskā līmenī;
8.2. pārstāvēt biedru un asociēto biedru intereses nacionālā un starptautiskā līmenī;
8.3. veicināt darba ar jaunatni attīstību.
9. LJP darbības uzdevumi:
9.1. piedalīties starpinstitucionālā sadarbībā jaunatnes politikas veidošanā;
9.2. atbalsts biedriem un asociētajiem biedriem jaunatnes politikas attīstībā un īstenošanā;
9.3. stiprināt biedru un asociēto biedru savstarpējo sadarbību un kapacitāti;
9.4. nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā.
III nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana
10. Par LJP Biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikas (LR) likumdošanā noteiktā kartībā
reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atzīst LJP mērķus, apņemas ievērot LJP statūtus un
pieņemtos lēmumus, un atbilst šādiem kritērijiem:
10.1. organizācijas darbība vērsta uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu;
10.2. divas trešdaļas organizācijas biedru vai tiešā mērķgrupa ir personas vecumā līdz 30
gadiem;
10.3. organizācija ir reģistrēta LR normatīvajos aktos noteiktā kartībā un darbojas vismaz
vienu gadu.
11. LJP Asociētā biedra statuss ir izveidots, lai LJP darbībā varētu iesaistīties biedrības vai
nodibinājumi, kas neizpilda kritērijus, lai kļūtu par LJP Biedriem.
12. Organizācija Biedra statusa iegūšanai LJP Valdei iesniedz šādus dokumentus:

12.1. biedrības vai nodibinājuma iesniegumu, izsakot vēlmi kļūt par LJP Biedru;
12.2 lēmumu (kopiju) par tiesību subjekta reģistrāciju;
12.3. biedrības vai nodibinājuma statūtu kopiju;
12.4. aizpildītu noteikta parauga Biedra kandidāta veidlapu.
13. Organizācija Asociētā biedra statusa iegūšanai Valdei iesniedz šādus dokumentus:
13.1 biedrības vai nodibinājuma iesniegumu, izsakot vēlmi kļūt par LJP Asociēto biedru;
13.2 lēmumu (kopiju) par tiesību subjekta reģistrāciju;
13.3 biedrības vai nodibinājuma statūtu kopiju;
13.4. aizpildītu noteikta parauga Asociēta biedra kandidāta veidlapu.
14. Lēmumu par biedra un asociētā biedra uzņemšanu pieņem LJP Valde un apstiprina LJP
Pārstāvju sapulce vai Kongress. Valdei iesniedzēja pieteikums jāizskata un lēmums
jāpieņem 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
Lēmuma apstiprināšana jāiekļauj tuvākās Pārstāvju sapulces darba kārtībā. Uz Valdes sēdi,
kurā tiek izskatīts lēmums, jāuzaicina pieteikuma iesniedzējs. Iesniedzēja neierašanās nav
iemesls lēmuma nepieņemšanai. Iesniedzējam ir tiesības lūgt pārskatīt lēmumu nākamajā
LJP Kongresā.
15. LJP Valde var pieņemt lēmumu neuzņemt organizāciju biedra vai asociētā biedra
statusā, ja tā neatbilst šajos Statūtos norādītajiem kritērijiem.
16. Biedri un Asociētie biedri LJP darbojas ar deleģēto pārstāvju starpniecību. Biedram vai
Asociētajam biedram rakstiski jāiesniedz Valdei Biedra vai Asociētā biedra lēmējinstitūcijas
apstiprināts deleģēto pārstāvju saraksts.
17. Ikviens Biedrs vai Asociētais biedrs var brīvi izstāties no LJP, par to rakstiski paziņojot
Valdei.
18. No LJP var izslēgt biedru vai asociēto biedru par LJP Statūtu pārkāpumiem, par
darbošanos pret LJP mērķiem, par pieņemto lēmumu izpildes apzinātu kavēšanu,
ignorēšanu vai darbošanos pret tiem, LJP statūtos noteikto biedru vai asociēto biedru
pienākumu nepildīšanu, vai citu darbību, kas diskreditē LJP vai kavē tās mērķu sasniegšanu.
19. Lēmumu par biedra vai asociēta biedra izslēgšanu pieņem LJP Valde un to apstiprina
Pārstāvju sapulce vai Kongress.
20. Pārstāvju sapulcē apstiprinātu lēmumu par izslēgšanu no LJP var pārsūdzēt LJP
Kongresam.
IV nodaļa. Biedru un asociēto biedru tiesības un pienākumi
21. Biedriem ir šādas tiesības:
21.1. piedalīties LJP lēmumu pieņemšanā;
21.2. izvirzīt kandidatūras LJP amatpersonu vēlēšanām;
21.3. saņemt rakstiski visus Kongresa, Pārstāvju sapulces un Valdes lēmumus;
21.4. prasīt un saņemt informāciju, kas attiecas uz LJP darbību;
21.5. piedalīties LJP darbā un tās rīkotajos pasākumos, ka arī palīdzēt šo pasākumu
plānošanā un īstenošanā;
21.6. šo statūtu noteiktajā kartībā ierosināt Pārstāvju sapulces vai ārkārtas Kongresa
sasaukšanu un pieteikt izskatīšanai jautājumus;
21.7. izstāties no LJP.
22. Biedriem ir šādi pienākumi:
22.1. ievērot šos statūtus un pildīt LJP pārvaldē pieņemtos lēmumus;

22.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un sekmēt šajos statūtos norādīto LJP mērķa
sasniegšanu;
22.3. rakstiski informēt Valdi par informācijas izmaiņām 12.4. apakšpunktā minētajā Biedra
kandidāta veidlapā;
22.4. piedalīties Pārstāvju sapulcēs un Kongresos;
22.5. maksāt biedru naudu LJP noteiktajā kārtībā un apmērā;
22.6. saudzēt LJP piederošo īpašumu.
23. Asociētajiem biedriem ir šādas tiesības:
23.1. piedalīties LJP lēmumu pieņemšanas procesā;
23.2. pieteikt jautājumus izskatīšanai Pārstāvju sapulcē un Kongresā;
23.3. saņemt rakstiski visus Kongresa, Pārstāvju sapulces un Valdes lēmumus;
23.4. prasīt un saņemt informāciju, kas skar LJP darbību;
23.5. piedalīties LJP darbā un tās rīkotajos pasākumos, ka arī palīdzēt šo pasākumu
plānošanā un īstenošanā;
23.6. izstāties no LJP.
24. Asociētajiem biedriem ir šādi pienākumi:
24.1. ievērot šos statūtus un pildīt LJP pārvaldē pieņemtos lēmumus;
24.2. rakstiski informēt Valdi par izmaiņām 13.4. apakšpunktā minētajā asociētā biedra
kandidāta veidlapā;
24.3. piedalīties LJP Pārstāvju sapulcēs un Kongresos;
24.4. maksāt biedru naudu LJP noteiktajā kārtībā un apmērā;
24.5. saudzēt LJP piederošo īpašumu.
V nodaļa. Kongress
25. LJP augstākā lēmējinstitūcija ir LJP Kongress, kuru veido tās Biedru un Asociēto biedru
deleģētie pārstāvji.
26. Kongresu var sasaukt:
26.1. pēc Pārstāvju sapulces vai Valdes iniciatīvas;
26.2. ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk, kā viena desmitā
daļa Biedru.
27. Valde rakstiski informē Biedrus par Kongresa norises laiku un darba kārtību vismaz 14
dienas pirms plānotā Kongresa.
28. Kongress var lemt par visiem ar LJP darbību saistītajiem jautājumiem.
29. Vienīgi Kongresam ir šādas tiesības:
29.1. papildināt un grozīt šos statūtus;
29.2. apstiprināt LJP darbības stratēģiju turpmākajiem diviem gadiem un uzdevumu plānu
turpmākajam gadam,
29.3. aizklātā balsošanā ievēlēt un atsaukt LJP prezidentu, viceprezidentu, Valdes locekļus
un revidentu uz diviem gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu aizklātā balsojumā;
29.4. pēc revidenta atzinuma saņemšanas apstiprināt LJP gada pārskatu par finanšu līdzekļu
izlietojumu un LJP darbību;
29.5. noteikt ikgadējo Biedra naudas apmēru;
29.6. apstiprināt LJP plānoto gada budžetu;
29.7. apstiprināt LJP simboliku;
29.8. pieņemt lēmumu par LJP likvidāciju vai reorganizāciju.

30. Kongresā katram Biedram ir viena balss.
31. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo Biedru un tas
sasaukts 27.punktā noteiktajā kārtībā.
32. Kongresu vada Prezidents vai cita Kongresa nozīmēta persona.
33. Lēmumus Kongress pieņem, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
Biedriem. Lēmumu par LJP likvidāciju vai reorganizāciju pieņem, ja par to nobalso vismaz
trīs ceturtdaļas Biedru.
VI nodaļa. Pārstāvju sapulce
34. Augstākā lēmējinstitūcija Kongresu starplaikos ir LJP Pārstāvju sapulce.
35. LJP Valde sasauc Pārstāvju sapulces ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā. Par Pārstāvju
sapulces sasaukšanu var lemt arī Pārstāvju sapulce vai vienojoties vismaz 1/10 (vienai
desmitai) daļai LJP Biedru.
36. Par Pārstāvju sapulces sasaukšanas laiku un plānoto darba kārtību Valde rakstiski
informē Biedrus un Asociētos biedrus vismaz 14 dienas pirms Pārstāvju sapulces norises.
37. Pārstāvju sapulcē piedalās Biedru un Asociēto biedru deleģētie pārstāvji. Katram
Biedram ir viena balss. Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse
balsstiesīgo Biedru. Lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse klātesošo
balsstiesīgo Biedru.
38. Pārstāvju sapulce:
38.1. izskata un lemj par Valdes sagatavotajiem jautājumiem,
38.2. izskata Valdes lēmumus par biedru un asociēto biedru uzņemšanu un izslēgšanu,
38.3. lemj par LJP pozīcijas dokumentu apstiprināšanu;
38.4. uzrauga Kongresa pieņemto lēmumu izpildi.
39. Pārstāvju sapulces vada Prezidents vai Prezidenta pilnvarota persona.
40. Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar šā panta pirmo daļu, valde
ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, ievērojot šo statūtu 36.panta noteikumus, no jauna sasauc
biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt
lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē
piedalās vismaz divi biedri.
VII nodaļa. Valde
41. LJP Valde (Valde) ir LJP izpildinstitūcija, kuras sastāvs ir pieci valdes locekļi:
41.1. LJP prezidents (Prezidents);
41.2. LJP viceprezidents (Viceprezidents);
41.3. Trīs Valdes locekļi.
42. Vismaz 1 (viena) šo statūtu 41.1., 41.2. un 41.3. apakšpunktā minētā amatpersona ir
vecumā, kas noteikts “Jaunatnes likumā” definīcijā “Jaunietis” un saskaņā ar “Biedrību un
nodibinājumu likumu”.
43. No 1 (viena) Biedra organizācijas var tikt ievēlēts tikai 1 (viens) Valdes loceklis, kurš LJP
darbojas neatkarīgi no savas pārstāvētās organizācijas interesēm.
44. Šo statūtu 41.1. un 41.2.apakšpunktā minētajiem valdes locekļiem ir paraksta tiesības
atsevišķi, savukārt katram no 41.3.apakšpunktā minētajam - kopā ar vēl 2 (diviem) Valdes
locekļiem.

45. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no šo statūtu 41. punktā
minētajiem Valdes locekļiem.
46. Valde lēmumus pieņem, ja par tiem nobalso vairāk nekā puse klātesošo Valdes locekļu.
47. Valdei ir šādas tiesības:
47.1. pieņemt lēmumus par LJP darbības jautājumiem;
47.2. rīkoties ar LJP mantu un dokumentiem atbilstošo šiem statūtiem;
47.3. pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu,
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
47.4. noteikt LJP darba grupu darbības pamatvirzienus;
47.5. pēc saviem ieskatiem izvirzīt jautājumus izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai
Pārstāvju sapulcē;
47.6. pieņemt lēmumu par Biedra vai Asociēta biedra uzņemšanu un izslēgšanu no LJP;
48. Valdei ir šādi pienākumi:
48.1. saskaņā ar šo statūtu 26. un 27. punktos noteikto sasaukt Kongresu (vismaz reizi gadā,
bet ne vēlāk kā līdz 31.martam) un Pārstāvju sapulci (ne retāk kā divas reizes gadā);
48.2. nodrošināt Kongresa un Pārstāvju sapulces lēmumu izpildi;
48.3. sagatavot LJP darbības stratēģijas un uzdevumu projektus nākamajam laika periodam;
48.4. sagatavot LJP pozīcijas dokumentu projektus;
48.5. pārstāvēt LJP intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās;
48.6. pārraudzīt LJP projektu izpildi un darba grupu darbību;
48.7. sagatavot Kongresam un Pārstāvju sapulcei pārskatu par Valdes darbību;
48.8. izvērtēt LJP darbības atbilstību šiem statūtiem, Kongresa un Pārstāvju sapulces
lēmumiem un LJP darbības mērķiem un uzdevumiem;
48.9. izskatīt un pieņemt lēmumus par LJP budžeta ikmēneša plānotajiem un faktiskajiem
ieņēmumiem un izdevumiem;
48.10. iecelt un noteikt darba pienākumus LJP Izpilddirektoram;
49. Valdes sēdes ir atklātas un informācija par to norises vietu, laiku un darba kārtību tiek
publicēta LJP mājas lapā. Valde ir tiesīga noteikt slēgtas sēdes daļas.
VIII nodaļa. Prezidents
50. Prezidentam ir šādi pienākumi:
50.1. sasaukt un vadīt Valdes sēdes ne retāk kā reizi mēnesī;
50.2. nodibināt un pārtraukt darba tiesiskās attiecības LR likumdošanā noteiktajā kārtībā ar
LJP Izpilddirektoru;
50.3. ziņot Kongresam un Pārstāvju sapulcei par Valdes darbību;
50.4. uzraudzīt administratīvo, saimniecisko un finansiālo jautājumu atbilstību saskaņā ar
Kongresa, Pārstāvju sapulces, Valdes lēmumu un LR likumdošanā noteikto kārtību.
51. Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda LJP Viceprezidents vai cits
Prezidenta pilnvarots Valdes loceklis.
IX nodaļa. Izpilddirektors
52. Izpilddirektoru ieceļ Valde atklāta konkursa kārtībā.
53. Izpilddirektoram ir šādi pienākumi:

53.1. organizēt LJP saimniecisko un finansiālo darbību saskaņā ar Kongresa, Pārstāvju
sapulces un Valdes pieņemtajiem lēmumiem atbildoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai;
53.2. vadīt LJP biroja darbu;
53.3. slēgt nepieciešamos līgumus LJP biroja funkciju efektīvai izpildei;
53.4. sagatavot un izdot nepieciešamos rīkojumus sev pakļautajiem darbiniekiem Kongresa,
Pārstāvju sapulces un Valdes lēmumu izpildei, kā arī citu LJP biroja uzdevumu izpildei;
53.5. piedalīties LJP Valdes sēdēs, Pārstāvju sapulcēs un Kongresos;
53.6. regulāri, bet ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos atskaitīties par darbu izpildes progresu
Valdei.
54. Ja Izpilddirektors uz laiku nespēj pildīt 53.punktā minētos pienākumus, Valde var nozīmēt
viņa pienākumu izpildītāju.
55. Izpilddirektoram paraksta tiesības tiek noteiktas Statūtos noteikto pienākumu izpildei.
X nodaļa. Revidents
55. LJP finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru Kongress ievēl
uz diviem gadiem.
56. Par Revidentu nevar būt 41.punktā minētie Valdes locekļi un LJP algoti darbinieki.
57. Revidents:
57.1. veic LJP mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
57.2. sniedz atzinumu par LJP budžetu un gada pārskatu;
57.3. izvērtē LJP grāmatvedības un lietvedības darbu;
57.4. sniedz ieteikumus LJP finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.
58. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31.martam.
XI nodaļa. Darbības izbeigšanās
59. LJP darbība izbeidzas ar Kongresa lēmumu par LJP darbības izbeigšanu vai ar tiesas
nolēmumu.
60. Likvidāciju veic šo statūtu 41.punktā minētie Valdes locekļi vai Kongresa lēmumā vai
tiesas nolēmumā norādīts likvidators.
61. Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai tiem paredzētās summas deponēšanas un
likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sagatavo LJP slēguma pārskatu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un nodod tos organizācijai vai valsts iestādei ar līdzīgu mērķi

LJP izpilddirektore
13.03.2015

Inese Šubēvica

