Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2006.gada ______.____________________
ar Nr.____________________________________

LATVIJAS ERGONOMIKAS BIEDRĪBAS
statūti
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1.nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas ergonomikas biedrība” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Ergonomics Society”.
1.3. Biedrības nosaukuma abreviatūra latviešu valodā ir LEB, bet angļu valodā LES.
1.4. Biedrībai ir savs zīmogs, veidlapa un tai ir tiesības izveidot un uzturēt biedrības
mājaslapu internetā.
1.5. Biedrībai ir tiesības organizēt seminārus, konferences un citus informatīvus
pasākumus, kā arī veikt izdevējdarbību.
1.6. Biedrībai ir tiesības dibināt kontaktus ar citu valstu radnieciskām organizācijām un
iesaistīties to veidotās starptautiskās organizācijās.
2.nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Veicināt sabiedrībā izpratni par ergonomikas nozīmi cilvēka dzīves kvalitātes, t.sk.
darba dzīves kvalitātes nodrošināšanā.
2.1.2. Izglītot sabiedrību ergonomikas jomā, izstrādājot attiecīgās vadlīnijas un
popularizējot labās prakses piemērus Latvijā vai citur Eiropā un pasaulē.
2.1.3. Veikt biedrības biedru, darba devēju un darba ņēmēju izglītošanu − apmācības
ergonomisko risku faktoru apzināšanā, novērtēšanā un novēršanā.
2.1.4. Veicināt (zinātniski praktiskos) zinātniskos un lietišķos pētījumus (noslodzes
ergonomikā, kognitīvā ergonomikā, organizācijas un dizaina ergonomikā) ergonomikā un
ar to tieši saistītajās nozarēs.
2.1.5. Piedalīties likumdošanas aktu izstrādāšanā, kas skar ergonomikas jautājumus, tajā
skaitā darba aizsardzības un arodveselības jautājumus, sadarbojoties ar attiecīgajām
ministrijām un citām valsts institūcijām.
2.1.6. Veicināt ergonomikas disciplīnas attīstību kā atsevišķu zinātnes nozari Latvijā.
2.1.7. Attīstīt profesiju − ergonomists, tajā skaitā piedaloties profesijas standarta izstrādē.
2.1.8. Veicināt sadarbību starp (biedrībām) valsts un nevalstiskām organizācijām, kuras
risina ar ergonomiku saistītas problēmas.
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
3.2. Biedrību likvidē vai reorganizē, tajā skaitā izdarot izmaiņas Biedrības statūtos,
Latvijas Republikas likumdošanas noteiktā kārtībā.
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, 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 vēlāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža, izņemot vasaras periodu /jūlijs – augusts/. Uz valdes sēdi,

3

kurā izskata pieteicēja lūgumu, (ir jāuzaicina pats pieteicējs) var uzaicināt pašu pieteicēju
Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas
brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā
kārtībā.
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 bez attaisnojoša iemesla nav nomaksājis biedra naudu līdz nākamā gada
marta beigām.
4.5.2. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus.
4.5.3. Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības.
4.5.4. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.5.5. Ja biedrs nav nomaksājis biedra naudu līdz kārtējās Biedru sapulces sākumam, viņš
var piedalīties Biedru sapulcē, bet bez balss tiesībām. Viņa klātbūtne neattiecas uz
sapulces kvorumu. Biedrības valdes lēmums šajā gadījumā nav nepieciešams.
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. Par īpašiem nopelniem ergonomikas kā zinātnes attīstībā un nozīmīgu ieguldījumu
ergonomikas un ar to tieši saistīto problēmu risinājumā Latvijā Biedrība var ievēlēt
Biedrības Goda biedrus. Ievēlēšanu veic Biedru sapulce pēc Valdes priekšlikuma.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. Piedalīties Biedrības darbā un 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.
5.1.4. Pārstāvēt Biedrību citās organizācijās ar Valdes vai Biedru sapulces pilnvarojumu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. Piedalīties Biedrības darbā, ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un
valdes lēmumus.
5.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu.
5.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.2.4. Vērsties pie sava darba devēja ar priekšlikumiem darba aizsardzības, arodveselības
un ergonomikas problēmu jautājumos, ja šo problēmu risinājums biedrības biedra darba
vietā ir klajā pretrunā ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem un vispārējiem ergonomikas
principiem.
5.2.5. Aizstāvēt Biedrības intereses, mērķus un uzdevumus saskarsmē ar citām
organizācijām un personām.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas būtiski atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
5.4. Biedrības Goda biedri darbojas padomdevēja statusā.
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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.
6.3. Līdz Biedrības biedru sapulcei jauna struktūrvienība darbojas uz Pagaidu nolikuma
pamata, ko apstiprina Valde.
7.nodaļa. Biedru sapulce, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulces statuss un darbība:
7.1.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.1.2. Biedru sapulce uz 3 gadiem ievēl Valdes priekšsēdētāju, apstiprina Revidenta
ziņojumus, izmaiņas Biedrības statūtos un darbības programmā, lemj par Biedrības
iesaistīšanos starptautiskās organizācijās, kā arī Biedrības darbības izbeigšanu un
turpināšanu.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē tikai personīgi. Biedrības biedrus, kas ir juridiskas personas vai
personālsabiedrības, sapulcē pārstāv attiecīgās organizācijas pilnvarots pārstāvis, kuram ir
viena balss.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 31.martam.
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.
Ārkārtas sapulci var sasaukt arī Valdes priekšsēdētājs vienpersoniski, 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 (50% + 1) no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs 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 (50% + 1) no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu
un turpināšanu, kā arī personāliju jautājumos, 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 7 valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju un vietnieku.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
8.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras lielumu ik gadus nosaka
biedru sapulce.
8.5. Ar biedru sapulces lēmumu Valde var pieņemt darbā un apmaksāt biedrības lietvedi
un/ vai grāmatvedi.
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8.6. Valdes priekšsēdētājs veic vispārējo biedrības vadību, viņa vadībā izstrādā un realizē
biedrības darbības stratēģiju un taktiku.
8.7. Valdes priekšsēdētājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbild par grāmatvedības
uzskaiti un dokumentāciju, līdzekļu saņemšanas un izlietošanas finansiālo likumību.
8.8. Valdes priekšsēdētājs iesniedz Valdei un biedru sapulcei apstiprināšanai nepieciešamo
dokumentāciju.
8.9. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību valsts un sabiedriskās organizācijās bez īpaša
pilnvarojuma, tajā skaitā reprezentācijas pasākumos, ja uz tiem Valde nav deleģējusi citu
biedrības biedru.
8.10. Valdes priekšsēdētājs ik gadus atskaitās Biedru sapulcei.
8.11. Vienu un to pašu personu par Valdes priekšsēdētāju var ievēlēt vairakkārt.
8.12. Valdes priekšsēdētājs piedalās Valdes darbā ar vienu balsi.
8.13. Valdes locekļi pārstāv biedrību katrs atsevišķi.
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 individuālie biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas
apmēru ik gadu nosaka Biedru sapulce. Darbības pirmajam gadam biedru maksu nosaka
biedrības Dibināšanas sapulce.
10.2. Pilna laika studentiem, pensionāriem un citiem individuālajiem biedriem Biedru
sapulce var noteikt mazāku biedru naudu.
10.3. Juridiskās personas un personālsabiedrības, kas ir Biedrības biedri, maksā biedra
naudu trīskārša individuālā dalībnieka biedru naudas apmērā.
11.nodaļa. Iestāšanās nauda
11.1. Iestāšanās maksa biedrībā Ls 10,00 (desmit latu) apmērā.
11.2. Pilna laika studentiem un nestrādājošiem pensionāriem iestāšanās ir bez maksas.
13.nodaļa. Biedrības finanses un materiālie līdzekļi
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13.1. Biedrības finanses veido biedru naudas, organizāciju un privātpersonu ziedojumi un
dāvinājumi, kā arī līdzekļi, kas iegūti Biedrības saimnieciskās darbības rezultātā.
13.2. Biedrībai var piederēt manta un citi materiālie līdzekļi, kas iegūti Latvijas Republikas
likumdošanā noteiktā kārtībā.
13.3. Biedrības mantu un līdzekļus var izmantot tikai biedrības mērķu un uzdevumu
īstenošanai.
13.4. Atbildību par finansu un citu Biedrības līdzekļu izmantošanu uzņemas Valde un tās
pilnvarotā persona, un par kontroli - revidents.
Dibinātāji

______________________ /Ž. Roja/
(paraksts)
______________________ /H. Kaļķis/
(paraksts)

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā 2006.gada 29. augustā

