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Arodbiedrības
“Latvijas izglītības vadītāju asociācija”
STATŪTI
Izdoti saskaņā ar Arodbiedrību likuma 2.pantu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Latvijas izglītības vadītāju arodbiedrība: Arodbiedrība “Latvijas izglītības vadītāju
asociācija” (turpmāk - LIVA) ir neatkarīga un brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas darbojas
atbilstoši starptautiskiem līgumiem, ārējiem normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem.
2. LIVA oficiālais tulkojums citās valodās ir: Association of Education Leaders of Latvia
(angļu), Ассоциация лидеров образования Латвии (krievu).
3.

LIVA vērtības ir kompetence, pašpārvalde, demokrātija un atklātums.

4. LIVA sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, kustībām
un politiskajām partijām, kā arī citu valstu izglītības vadītāju organizācijām tiek veidota uz
savstarpējas cieņas, līdztiesīgas partnerības pamatiem un savstarpējiem līgumiem.
5. LIVA ir juridiska persona ar savu norēķinu kontu bankā, noteikta parauga zīmogu un citu
atribūtiku.
6.

II. Mērķis, funkcijas un uzdevumi
LIVA mērķis ir aizstāvēt savu biedru profesionālās tiesības un intereses.

7.

LIVA īsteno šādas funkcijas:
7.1. veicina konstruktīvu sociālo dialogu starp izglītības nozares ieinteresētajām pusēm;
7.2. nodrošina biedriem efektīvu informācijas apmaiņu par nozares aktualitātēm;
7.3. piedalās izglītības politikas plānošanā ārējos normatīvajos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.

8.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, LIVA savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus:
8.1. pārstāv un aizstāv savu biedru intereses un tiesības valsts un pašvaldību iestādēs darba
tiesisko attiecību ietvaros;
8.2. sniedz sabiedrībai un biedriem profesionālas konsultācijas;
8.3. slēdz darba koplīgumu ar darba devējiem, kontrolē tā izpildi;
8.4. pārstāv biedru intereses Saeimas kārtības ruļļa un Ministru kabineta kārtības ruļļa
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8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.

ietvaros;
organizē biedru profesionālo pilnveidi;
sniedz sabiedrībai un biedriem informāciju par LIVA darbību;
organizē atbalsta akcijas un citas kolektīvo interešu aizstāvības formas;
sadarbībā ar nozares iestādēm veic procesu analīzi un izstrādā pētījumus;
saskaņā ar noslēgtām vienošanās formām sadarbojas ar nozares politikas plānotājiem
un īstenotājiem;
saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem sadarbojas ar citām nevalstiskām
organizācijām;
nodrošina ekspertīzi nozares attīstības jautājumos;
piedalās starptautiskajā arodbiedrību kustībā un starptautisko izglītības iestāžu
vadītāju organizāciju darbā;
kā eksperts piedalās dažādu likumdošanas un normatīvo dokumentu izstrādē.

III. Biedri, to tiesības un pienākumi
9. LIVA biedra statusu ir tiesības iegūt izglītības iestādes vadītājam vai vietniekam, kurš atzīst
šos Statūtus.
10. Iesniegumu par iestāšanos LIVA persona iesniedz LIVA Valdei. Lēmumu LIVA Valde
pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.
11. Valde var atcelt biedra statusu:
11.1. pamatojoties uz biedra iesnieguma pamata;
11.2. gadījumos, kad biedrs nav veicis biedra naudas iemaksas vismaz trīs mēnešu apmērā;
11.3. gadījumos, kad biedrs neievēro šos statūtus;
11.4. ar savu rīcību diskreditē LIVA.
12. Biedra statusa atcelšanu saskaņā ar motivētu rakstisku iesniegumu Valdei var ierosināt ne
mazāk kā desmit biedri.
13. Atceļot biedra statusu, veiktās biedra naudas iemaksas personai netiek atgrieztas.
14. LIVA biedru uzskaiti nodrošina Valde, katram biedram piešķirot unikālu identifikatoru.
15. LIVA pārstāv to biedru interešu aizstāvību, kuri ir LIVA sastāvā ne mazāk kā trīs mēnešus un
veikuši biedra naudas iemaksas pilnā apmērā par visu biedra statusa periodu.
16. Biedra tiesisko statusu neietekmē biedra darba tiesiskās attiecības citā valstī, darba tiesisko
attiecību izbeigšana, sasniedzot valsts noteikto pensijas vecumu, pārejoša darba nespēja, ikgadējais
atvaļinājums, grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, mācību
atvaļinājums vai īslaicīga prombūtne.
17. Biedram ir tiesības:
17.1. saņemt LIVA aizstāvību un atbalstu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un
citos jautājumos;
17.2. LIVA darbības ietvaros lietot tās mantu;
17.3. piedalīties Valdes, Revīzijas komisijas vai citu patstāvīgo institūciju personālsastāva
vēlēšanās un tikt tajās ievēlētam;
17.4. brīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli jebkurā LIVA darbības jautājumā;
17.5. pieprasīt un saņemt no Valdes, Revīzijas komisijas vai citas patstāvīgas institūcijas
informāciju par tās darbību;
17.6. piedalīties Valdes, Revīzijas komisijas vai citas patstāvīgas institūcijas sēdēs;
17.7. piedalīties LIVA organizētajos pasākumos.
18. Biedram ir pienākumi:
18.1. pildīt Statūtus;

2

18.2. ievērot profesionālās ētikas normas;
18.3. regulāri maksāt biedru naudu;
18.4. pildīt noteiktos pienākumus, kas paredzēti darba koplīgumā vai citos LIVA noslēgtajos
līgumos un ar tiem saistītajos tiesību aktos.
IV. Pārvaldes struktūra
19. Kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija, kuru sasauc ne retāk kā reizi divos gados.
20. Valde ir izpildinstitūcija, kas administratīvi vada LIVA darbību.
21. Revīzijas komija ir patstāvīga LIVA institūcija, kas strādā saskaņā ar reglamentu.
V. Kopsapulce
22. Kopsapulces kompetence ir:
22.1. lemt par grozījumiem statūtos;
22.2. lemt par biedru naudas apmēru;
22.3. lemt par LIVA reorganizāciju vai darbības izbeigšanu;
22.4. apstiprināt Valdes personālsastāvu;
22.5. apstiprināt Revīzijas komisijas personālsastāvu.
23. Valdes locekļus izvirza jebkurš biedrs.
24. Revīzijas komisijas locekļus izvirza jebkurš biedrs.
25. Kopsapulcē ar balsstiesībām var piedalīties jebkurš biedrs. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās ne mazāk kā 50% no kopējā reģistrētā biedru skaita.
26. Kopsapulcē lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršo balsu vairākumu, izņemot
gadījumus, ja aizklātu balsojumu pieprasa ne mazāk kā 30% Kopsapulces delegātu.
27. Kopsapulci sasauc pēc Valdes iniciatīvas, kā arī tad, ja to pieprasa ne mazāk kā 30% biedru.
28. Valde par Kopsapulces sasaukšanu biedrus informē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms tās
plānotās norises.
VI. Valde
29. Valdes personālsastāvu apstiprina uz četriem gadiem.
30. Valdes kompetence ir:
30.1. administratīvi vadīt LIVA darbību;
30.2. nodrošināt efektīvu LIVA resursu pārvaldību;
30.3. lemt par biedra statusa piešķiršanu vai atcelšanu;
30.4. apstiprināt izdevumu tāmi un personāla sarakstu;
30.5. veikt saimniecisku darbību;
30.6. apstiprināt Revīzijas komisijas reglamentu;
30.7. apstiprināt prezidentu;
30.8. apstiprināt viceprezidentus;
30.9. apstiprināt prezidenta un citu darbinieku atalgojuma apmēru.
31. Valdes sastāvā ir trīspadsmit locekļi: LIVA prezidents, divi viceprezidenti un desmit valdes
locekļi. Valdes darbu vada LIVA prezidents.
32. Prezidentu un viceprezidentus Valde izvirza no Valdes sastāva.
33. Prezidenta un viceprezidentu kandidatūras izvirza jebkurš Valdes loceklis.
34. Valdes sastāvā jāievēro izglītības iestāžu ģeogrāfiskā un tipoloģiskā daudzveidība.
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35. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā septiņi Valdes locekļi.
36. Valde lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršo balsu vairākumu.
37. Valdes sēdi sasauc pēc prezidenta iniciatīvas, kā arī tad, ja to pieprasa ne mazāk kā trīs Valdes
locekļi.
38. Prezidents par Valdes sēdes dienas kārtību Valdes locekļus informē ne vēlāk kā vienu nedēļu
pirms sēdes plānotās norises.
39. Valdes sēde tiek sasaukta pēc prezidenta vai pēc ne mazāk kā 30% valdes locekļu
ierosinājuma, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.
40. Valdes loceklis un viceprezidenti pārstāv LIVA kopīgi ar pārējiem 11 Valdes locekļiem.
41. Prezidentam ir saistoši Valdes lēmumi un LIVA biedra noteiktie pienākumi.
42. Prezidents:
42.1. pārstāv LIVA vienpersoniski;
42.2. sasauc un vada Valdes sēdes;
42.3. pieaicina ārējos ekspertus;
42.4. organizē darba grupas;
42.5. organizē informācijas apmaiņu;
42.6. rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu;
42.7. organizē biroja darbu;
42.8. sniedz atskaiti par savu darbību Valdei un Kopsapulcei.

1.

VII.Revīzijas komisija
Revīzijas komisijas personālsastāvu apstiprina uz diviem gadiem.

2.

Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršo balsu vairākumu.

3. Revīzijas komisijas sastāvā ir trīs locekļi un tā strādā saskaņā ar Valdes apstiprinātu
reglamentu.
4. Revīzijas komisijas kompetence ir pārbaudīt LIVA īpašuma izmantošanas pareizību,
finansiālo darbību, tāmju un budžeta izpildi, grāmatvedības un citu dokumentāciju.
5. Revīzijas komisija reizi gadā iesniedz ziņojumu Valdei, bet par savu darbu atskaitās LIVA
Kopsapulcē.
VIII. Finanses un manta
LIVA īpašumu veido:
6.1. ikmēneša biedru naudas;
6.2. ienākumi no uzņēmējdarbības;
6.3. ziedojumi, dāvinājumi;
6.4. iegādātā, mantotā kustamā un nekustamā manta.
7. LIVA var nodarboties ar saimniecisko darbību, glabāt savus finanšu līdzekļus bankās un
saņemt peļņas procentus. LIVA īpašums ir vienots un nedalāms.
6.

8. LIVA nav tiesīga uzņemties finansiālas saistības, kas pārsniedz tai pieejamos finanšu
līdzekļus.
9. Ar LIVA finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesības rīkoties LIVA patstāvīgām institūcijām, kas
atskaitās par to apriti.
10. No biedra naudas iemaksas atbrīvots biedrs bez darba tiesiskajām attiecībām, kurš sasniedzis
valsts noteikto pensijas vecumu, invalīds un biedrs, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
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11. Biedru nauda tiek izlietota Statūtos noteikto funkciju un uzdevumu realizēšanai:
11.1. biedru profesionālajai pilnveidei;
11.2. tiesību aktu izstrādei;
11.3. ārējo ekspertu, darbinieku atalgojumam;
11.4. pasākumu organizēšanai;
11.5. informatīvo materiālu izstrādei un izplatīšanai.
12. LIVA patstāvīgās institūcijas nodrošina atbilstošu finanšu dokumentu apriti un uzskaiti
saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām.
13. Peļņu, kas gūta no saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedriem.
IX.

Reorganizācija un darbības izbeigšana

14. Lēmumu par LIVA reorganizāciju vai darbības izbeigšanu pieņem Kopsapulce.

Prezidents

Rūdolfs Kalvāns
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