Biedrības
LATVIJAS JAUNATNES PADOME
STATŪTI

Statūti apstiprināti biedrības “Latvijas Jaunatnes padome”
Kongresā 2018.gada 4.martā, Madonā

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Jaunatnes padome (turpmāk tekstā – LJP) ir biedrība, kas darbojas atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
1.2. LJP brīvprātīgi apvieno organizācijas, kuru statūtos vai nolikumos kā viens no mērķiem ir
noteikts darbs ar jaunatni, kurās tiešā mērķgrupa ir personas vecumā līdz 30 gadiem, un
organizācijas, kuru viens no mērķiem ir bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana.
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojumi:
1.3.1. angļu valodā – “The National Youth Council of Latvia”;
1.3.2. krievu valodā – “Латвийский молодежный совет”.
1.4. Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu, krievu un angļu valodā – “LJP”.
1.5. LJP savu darbību veic Latvijā un ārpus tās.
1.6. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
2. LJP misija, vīzija, mērķi un uzdevumi
2.1. LJP misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai bērnu un
jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.
2.2. LJP vīzija ir kļūt par Latvijas jauniešu viedokļu līderi Latvijā un pasaulē.
2.3. LJP mērķi ir:
2.3.1. attīstīt darbu ar jaunatni;
2.3.2. veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos;
2.3.3. pārstāvēt dalīborganizāciju intereses;
2.3.4. stiprināt organizācijas, kuras strādā ar bērniem un jauniešiem.
2.4. LJP uzdevumi ir:
2.4.1. nodrošināt interešu aizstāvību jaunatnes politikas attīstībā;
2.4.2. informēt dalīborganizācijas un sabiedrību par aktualitātēm jaunatnes politikā;
2.4.3. atbalstīt dalīborganizācijas jaunatnes politikas attīstībā un īstenošanā;
2.4.4. stiprināt dalīborganizāciju savstarpējo sadarbību un kapacitāti;
2.4.5. nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā.
3. Dalīborganizāciju iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana
3.1. Par LJP Biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atzīst LJP mērķus, apņemas ievērot LJP statūtus un
pieņemtos lēmumus, un atbilst šādiem kritērijiem:
3.1.1. organizācijas darbība vērsta uz bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu;
3.1.2. divas trešdaļas organizācijas biedru vai tiešā mērķgrupa ir personas vecumā līdz 30 gadiem;
3.1.3. organizācija ir reģistrēta LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas vismaz trīs gadus;
3.1.4. organizācija vismaz 1 gadu ir LJP Asociētais biedrs.
3.2. LJP Asociētā biedra statuss ir izveidots, lai LJP darbībā varētu iesaistīties biedrības vai
nodibinājumi, kas atbalsta LJP statūtos noteiktos mērķus.
3.3. Lai kļūtu par Biedru vai Asociēto biedru, organizācija LJP Valdei iesniedz dokumentus atbilstoši
nolikumam “LJP dalīborganizāciju uzņemšanas noteikumi”.
3.4. Lēmuma par biedra vai Asociētā biedra uzņemšanu kārtība:
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3.4.1. organizācijas atbilstību Biedra vai Asociētā biedra statusam izskata LJP Valde un virza
apstiprināšanai tuvākajā LJP Kongresā;
3.4.2. LJP Valde var pieņemt lēmumu nevirzīt organizāciju Biedra vai Asociētā biedra statusam, ja tā
neatbilst šajos Statūtos noteiktajiem kritērijiem;
3.4.3. LJP Valde iesniedzēja pieteikumu izskata un lēmumu pieņem 1 (viena) mēneša laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Uz Valdes sēdi, kurā tiek izskatīts organizācijas
iesniegums, jāuzaicina pieteikuma iesniedzējs. Iesniedzēja neierašanās nav šķērslis lēmuma
pieņemšanai;
3.4.4. noraidoša LJP Valdes lēmuma gadījumā, ja iesniedzējam tiek atteikta tā uzņemšana par Biedru
(Asociēto biedru), iesniedzējam ir tiesības lūgt pārskatīt lēmumu nākamajā LJP Kongresā;
3.4.5. ja iesniedzējam Kongresā tiek atteikta uzņemšana par Biedru (Asociēto biedru), iesniedzējam ir
tiesības iesniegt jaunu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada.
3.5. Dalīborganizācijas LJP darbojas ar deleģēto pārstāvju starpniecību. Dalīborganizācija rakstiski
iesniedz LJP Valdei paraksttiesīgās personas apstiprinātu deleģēto pārstāvju sarakstu.
3.6. Ikviena dalīborganizācija var brīvi izstāties no LJP, par to rakstiski paziņojot Valdei. Brīvprātīga
izstāšanās no LJP neatbrīvo to no finansiālām saistībām pret LJP (biedru naudas samaksas
u.tml.).
3.7. Dalīborganizāciju no LJP var izslēgt par LJP Statūtu pārkāpumiem, par darbošanos pret LJP
mērķiem, par pieņemto lēmumu izpildes apzinātu kavēšanu, ignorēšanu vai darbošanos pret tiem,
LJP statūtos noteikto dalīborganizāciju pienākumu nepildīšanu, vai citu darbību, kas diskreditē
LJP vai kavē tās mērķu sasniegšanu. Dalīborganizācijas izslēgšana neatbrīvo to no finanšu
saistībām pret LJP (biedru naudas samaksas u.tml.).
3.8. Lēmumu par dalīborganizācijas izslēgšanu pieņem Kongress.
4. Dalīborganizāciju tiesības un pienākumi
4.1. Dalīborganizācijām (LJP Biedriem un LJP Asociētajiem biedriem) ir šādas tiesības:
4.1.1. ierosināt lēmumprojektus un piedalīties to apspriešanā;
4.1.2. saņemt rakstiski visus Kongresa un Valdes lēmumus;
4.1.3. prasīt un saņemt informāciju, kas attiecas uz LJP darbību;
4.1.4. piedalīties LJP darbā un tās rīkotajos pasākumos, kā arī palīdzēt šo pasākumu plānošanā un
īstenošanā;
4.1.5. šo Statūtu noteiktajā kārtībā ierosināt ārkārtas Kongresa sasaukšanu un pieteikt izskatīšanai
jautājumus;
4.1.6. lūgt LJP Kongresu mainīt Dalīborganizācijas statusu;
4.1.7. balsot Kongresā un izvirzīt kandidatūras LJP amatpersonu vēlēšanām.
4.2. LJP Asociētajiem biedriem ir visas LJP Biedru tiesības, izņemot LJP Asociētie biedri
Kongresā piedalās ar padomdevēja tiesībām (nav balstiesīgi) un nav tiesīgi izvirzīt
kandidatūras LJP amatperonu vēlēšanām.
4.3. Dalīborganizācijām (LJP Biedriem un LJP Asociētajiem biedriem) ir šādi pienākumi:
4.3.1. ievērot šos Statūtus un pildīt Valdes, Pārstāvju sapulces un Kongresa pieņemtos lēmumus;
4.3.2. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt un sekmēt šajos Statūtos noteikto LJP mērķu sasniegšanu;
4.3.3. savlaicīgi rakstveidā informēt Valdi par izmaiņām dalīborganizācijas rekvizītos;
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4.3.4. piedalīties Kongresos;
4.3.5. maksāt dalīborganizāciju biedra naudu LJP noteiktajā kārtībā un apmērā;
4.3.6. saudzēt LJP piederošo īpašumu.
4.4. LJP Asociētajiem biedriem ir saistoši visi LJP Biedru pienākumi.
5.
Kongress
5.1. LJP augstākā lēmējinstitūcija ir Kongress, kuru veido tās dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.
5.2. Kongress notiek divas reizes gadā - marta pirmajā sestdienā un novembra pirmajā sestdienā.
5.3. Ārkārtas Kongresu var sasaukt:
5.3.1. pēc Valdes iniciatīvas;
5.3.2. ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā daļa)
dalīborganizāciju.
5.4. Valde rakstveidā informē dalīborganizācijas par Kongresa norises laiku, vietu un darba kārtību
vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms plānotā Kongresa.
5.5. Kongress var lemt par visiem ar LJP darbību saistītajiem jautājumiem.
5.6. Vienīgi Kongresam ir šādas tiesības:
5.6.1. papildināt un grozīt šos Statūtus;
5.6.2. apstiprināt LJP darbības stratēģiju turpmākajiem gadiem un uzdevumu plānu turpmākajam
gadam;
5.6.3. aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus un revidentu
ar pilnvaru termiņu uz 2 (diviem) gadiem;
5.6.4. pēc revidenta atzinuma saņemšanas apstiprināt LJP gada pārskatu par finanšu līdzekļu
izlietojumu un LJP darbības pārskatu;
5.6.5. noteikt ikgadējo dalīborganizācijas biedra naudas apmēru;
5.6.6. apstiprināt LJP budžetu;
5.6.7. pieņemt lēmumu par LJP likvidāciju vai reorganizāciju.
5.7. Kongresā katram Biedram ir viena balss, neatkarīgi no deleģēto pārstāvju skaita.
5.8. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo Biedru, un tas sasaukts
Statūtu 5.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
5.9. Kongresu vada Prezidents vai cita Kongresa nozīmēta persona, Kongresu protokolē Kongresa
ievēlēts protokolētājs.
5.10. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem
Biedriem.
5.11. Lēmums par LJP likvidāciju vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to ir nobalsojušas vismaz 3/4
(trīs ceturtdaļas) no visiem Biedriem.
5.12. Ja Kongresam nav tiesības pieņemt lēmumus nepietiekama klātesošo biedru skaita dēļ, Valde ne
vēlāk kā pēc 5 (piecām) nedēļām, ievērojot šo statūtu 5.4.apakšpunkta noteikumus, no jauna
sasauc Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktais Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Kongresā piedalās vismaz 2
(divi) biedri.

6. Valde
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6.1. LJP izpildinstitūcija ir Valde 5 (piecu) valdes locekļu sastāvā, ko ievēl Kongress ar pilnvaru
termiņu uz 2 (diviem) gadiem.
6.2. Valdes sastāvs:
6.2.1. Prezidents;
6.2.2. Viceprezidents;
6.2.3. trīs Valdes locekļi.
6.3. Valdi ievēl ik pēc 2 (diviem) gadiem Kongresā, kas notiek novembra pirmajā sestdienā, un
jaunievēlētās Valdes pilnvaru termiņš stājas spēkā nākamā gada 1.janvārī, ja Kongress nenosaka
citādi.
6.4. Prezidentu un Viceprezidentu ievēl Kongress no valdes locekļu vidus ar vienkāršu balsu
vairākumu.
6.5. Vismaz 1 (viena) šo statūtu 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3. apakšpunktā minētā amatpersona ir vecumā,
kas ir noteikts “Jaunatnes likumā” definīcijā “Jaunietis”, un ir saskaņā ar “Biedrību un
nodibinājumu likumu”.
6.6. No 1 (vienas) Biedra organizācijas var tikt ievēlēts tikai 1 (viens) Valdes loceklis, kurš darbojas
LJP mērķu sasniegšanai.
6.7. Šo statūtu 6.2.1.. un 6.2.2. apakšpunktā minētajiem Valdes locekļiem ir paraksta tiesības
atsevišķi, savukārt katram no 6.2.3. apakšpunktā minētajiem Valdes locekļiem - kopā ar vēl 2
(diviem) Valdes locekļiem.
6.8. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.
6.9. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
6.10. Valdei ir šādas tiesības:
6.10.1. pieņemt lēmumus par LJP darbības jautājumiem;
6.10.2. rīkoties ar LJP mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši šiem Statūtiem un LR normatīvajiem
aktiem;
6.10.3. pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu,
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
6.10.4. noteikt LJP darba grupu darbības pamatvirzienus;
6.10.5. izvirzīt jautājumus izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai Kongresā;
6.10.6. izskatīt organizāciju pieteikumus un pieņemt lēmumu par to virzīšanu vai nevirzīšanu
uzņemšanai par LJP Biedru vai Asociēto biedru un ieteikt dalīborganizācijas izslēgšanu
Kongresam.
6.11. Valdei ir šādi pienākumi:
6.11.1. Statūtos noteiktajā kārtībā sasaukt Kongresu;
6.11.2. nodrošināt Kongresa lēmumu izpildi;
6.11.3. sagatavot LJP darbības stratēģijas un uzdevumu projektus nākamajam laika periodam;
6.11.4. sagatavot LJP pozīcijas dokumentu projektus;
6.11.5. pārstāvēt LJP intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās;
6.11.6. pārraudzīt LJP projektu izpildi un darba grupu darbību;
6.11.7. sagatavot Kongresam pārskatu par Valdes darbību;
6.11.8. nodrošināt LJP darbības atbilstību LR normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem un Kongresa
lēmumiem un LJP darbības mērķiem un uzdevumiem;
6.11.9. izskatīt un pieņemt lēmumus par LJP finanšu jautājumiem.
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6.12. Valdes sēdes ir atklātas, un informācija par to norises vietu, laiku un darba kārtību tiek publicēta
LJP interneta vietnē. Valde ir tiesīga noteikt valdes sēdes daļu kā slēgtu atsevišķu jautājumu
apspriešanā un lēmuma pieņemšanā.
6.13. Valdes locekļi amata pienākumus veic brīvprātīgi, bez atlīdzības.
7. Prezidents
7.1. Prezidents:
7.1.1. organizē un vada Valdes darbu, sasauc un vada Valdes sēdes ne retāk kā vienu reizi
mēnesī;
7.1.2. pārstāv LJP valsts un pašvaldību iestādēs, attiecībās ar citām organizācijām un personām
vai uzdod veikt šos pienākumus Viceprezidentam, citam Valdes loceklim,
dalīborganizāciju pārstāvim vai LJP darbiniekiem;
7.1.3. organizē LJP saimniecisko un finansiālo darbību;
7.1.4. slēdz līgumus ar LJP darbiniekiem;
7.1.5. atskaitās par valdes darbu Kongresam un Pārstāvju sapulcei;
7.1.6. nodrošina LJP darbības atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Statūtiem, kā arī
Kongresa, Pārstāvju sapulces un Valdes pieņemtajiem lēmumiem;
7.1.7. Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Viceprezidents vai cits Prezidenta
pilnvarots Valdes loceklis.
7.2. Līgumu ar prezidentu paraksta viceprezidents.
8. Revidents
8.1. LJP finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru Kongress ievēl uz 2
(diviem) gadiem.
8.2. Par Revidentu nevar būt 7.1.apakšpunktā minētie Valdes locekļi un LJP darbinieki.
8.3. Revidentam ir šādi pienākumi:
8.3.1. veikt LJP mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. sniegt atzinumu par LJP budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtēt LJP grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniegt ieteikumus LJP finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.
8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz nākamā gada
31.martam.
8.5. Ja LJP Kongresā netiek ievēlēts Revidents, ar Valdes lēmumu ikgadējās revīzijas veikšanai
tiek pieaicināts zvērināts revidents.
9. Darbības izbeigšana
9.1. LJP var izbeigt darbību ar Kongresa lēmumu, ja par to nobalso vairāk nekā 3/4 (trīs
ceturtdaļas) no LJP Biedru kopskaita.
9.2. Likvidāciju Biedrību un nodibinājuma likumā noteiktajā kārtībā veic Kongresa ievēlēta
likvidācijas komisija vai Valde. Kongress nosaka tās juridiskās personas, kam ir tiesības
saņemt pēc likvidācijas procesa atlikušo LJP mantu.
LJP viceprezidents ___________________ (Mārtiņš Šteins), 04.03.2018.
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