
 

                                        1.nodaļa. Biedrības nosaukums. 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas juristu apvienība” (turpmāk - Biedrība). 

1.2. Nosaukuma saīsinājums ir „LJA” 

1.3.Biedrībai var būt sava simbolika. 

 

                                        2.nodaļa . Biedrības mērķis. 

 

Biedrība ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedru apvienība.  

2.1. LJA mērķis - veicināt Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts veidošanos un attīstību  

2.1.1. tiesiskuma stiprināšana, piedaloties Latvijas nacionālo normatīvo aktu izstrādē un 

pilnveidošanā; 

2.1.2. juridiskās domas un juridisko pētījumu attīstības veicināšana; 

2.1.3. dalība valsts tautsaimniecības attīstības politikas izstrādē; 

2.1.4. atbalsts Latvijas biedrībām un nodibinājumiem juridisku problēmu risināšanā, iesaistoties  

biedrību un nodibinājumu apvienībās; 

2.2. LJA darbības virzieni un uzdevumi ir: 

2.2.1. dalība normatīvo aktu veidošanā un to piemērošanas efektivitātes izvērtēšanā; publiskās 

pārvaldes monitorings: 

- nodrošināt efektīvu publiskās pārvaldes monitoringu un palielināt LJA spēju piedalīties 

normatīvo aktu pilnveidošanā un izstrādē, lai panāktu sakārtotu tiesisko vidi Latvijā; 

- pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nacionālajās  institūcijās un 

organizācijās; 

2.2.2. Sadarboties ar tādām biedrībām un nodibinājumiem, kuru mērķi un darbības virzieni 

atbilst LJA mērķim un uzdevumiem; 

- nodrošināt nepieciešamo informāciju, zināšanas, prasmes un pakalpojumus, kas attīsta primāri 

LJA biedru, kā arī citu Latvijas biedrību un nodibinājumu ilgtermiņa sadarbību; 

- iesaistīties valsts izglītības sistēmas un zinātnes politikas veidošanā; 

- organizēt konferences, seminārus, kursus un citu pasākumus ar juridisko zinātni saistītās jomās; 

- sniegt informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus par aktuālām tiesiskām problēmām Latvijā 

un ārvalstīs; 

- izdot un izplatīt informatīvos biļetenus, brošūras, katalogus un citus izdevumus; 

2.2.3. Biedrošanās un sadarbības veicināšana: 

- uzlabot biedru savstarpēju sadarbību; 

- attīstīt un optimāli izmantot biedru resursus, piedāvājot plašu pasākumu klāstu un augstu biedru 

servisa līmeni. 

 

                                        3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības. 

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kurai ir augstākā juridiskā 

izglītība, kā arī juridisko fakultāšu studenti , iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. 

Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata 

tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un 

jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma 
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pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 

4.3. 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. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei; 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  

4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.5.4. biedrs veic citu  darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un grauj Biedrības 

reputāciju. 

4.6. 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 piecu dienu laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 

4.7.Ja biedri izstājas vai tiek izslēgti no Biedrības, tiem nav tiesību pretendēt vai atsavināt 

Biedrības īpašumu vai citas vērtības, tā daļas un finanšu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot biedrības 

nosaukumu vai simboliku.  

 

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, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 

 

 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus  

5.2.2. maksāt biedra naudu, 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana. 

 

                                           6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

 

‘6.1. Ar valdes 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 valdes priekšsēdētājs. 

 

7.nodaļa. Biedru sapulce. 

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē  

tikai personīgi.  

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk, kā līdz 30.martam. 
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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 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. 

 

8. nodaļa. Izpildinstitūcija. 

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. 

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju,nosaka valdes priekšsēdētāja 

pilnvaru termiņu. Valdes priekšsēdētājs  organizē valdes darbu.  

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. 

8.4.Valdes lēmumi iegūst juridisku spēku, ja par tiem nobalso valde ar vienkāršu balsu 

vairākumu. 

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi  

8.5. Valdes loceklim par pienākumu pildīšanu var  izmaksāt atlīdzību.  

 

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. 

 

10. nodaļa. Biedru nauda. 

 

10.1.Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī. Biedru naudas apmēru un zemāko 

iespējamo ikmēneša biedru maksu tekošajam gadam nosaka valde. 

                                                       

11.nodaļa. Citi noteikumi 

 

11.1. Jautājumi, kas nav atrunāti Statūtos, tiek regulēti Latvijas likumos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs                                               / Rihards Bunka/ 

 

Statūtu jaunā redakcija apstiprināta Biedrības biedru kopsapulcē Rīgā, 2016.gada 5.maijā 


