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Rīgā



1. Biedrības nosaukums 

Biedrības nosaukums ir Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība (turpmāk tekstā - 
Biedrība). 

2. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes 

2.1. Biedrības darbības mērķi: 

2.1.1. veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, kultūras, sporta un veselīga 
dzīvesveida veicināšanu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā (turpmāk – RCHV); 

2.1.2. sekmēt RCHV pedagoģisko darbinieku profesionālo izcilību, skolēnu mācību rezultātu 
pilnveidi, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, redzesloka un pieredzes paplašināšanu, kā 
arī RCHV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu. 

2.2. Biedrības darbības uzdevumi: 

2.2.1. apvienot kopīgā sabiedriskā labuma darbībā RCHV skolēnu vecākus; 
2.2.2. sekmēt RCHV pedagogu izcilību un ieinteresētību profesionālajā pilnveidē, kā arī radošu 

un inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanā mācību procesā; 
2.2.3. aizstāvēt RCHV intereses un vajadzības; 
2.2.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām sabiedriskām organizācijām; 
2.2.5. rosināt un sekmēt RCHV dalību vietēja un starptautiska mēroga pasākumos (semināros, 

konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pieredzes apmaiņas 
braucienos, utt.) un projektos, kas ir saistīti ar izglītību, kultūru un sportu; 

2.2.6. piesaistīt papildus finanšu līdzekļus RCHV būtisku projektu īstenošanai, kas vērsti uz 
izcilības vides uzturēšanu un vairošanu; 

2.2.7. sekmēt sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām izglītības iestādēm un organizācijām 
Latvijā un ārvalstīs. 

2.3.  Biedrības darbības metodes ir: 

2.3.1. Biedrības ikgadējā darbības plāna izstrāde un ieviešana, t.sk. mērķziedojumu projektu 
īstenošana; 

2.3.2. informācijas par Biedrības ikgadējā darbības plāna un tā izpildes gaitu nodrošināšana 
būtiskākajām ieinteresētajām pusēm – Biedrības biedriem, RCHV vadībai un 
administrācijai, RCHV skolēniem un skolēnu vecākiem; 

2.3.3. RCHV administrācijas, skolotāju, skolēnu un skolēnu vecāku viedokļa apzināšana 
Biedrības darbības pilnveidei; 

2.3.4. Biedrības biedru piesaiste; 
2.3.5. kontaktu dibināšana un uzturēšana, pieredzes apmaiņa ar citām izglītības iestādēm un 

sabiedriskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs; 
2.3.6. sadarbība ar RCHV Skolas padomi, kā arī RCHV Skolēnu domi. 

3. Biedrības darbības termiņš 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
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4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 

4.1 Biedrībā var iestāties RCHV skolēnu vecāki vai aizbildņi, RCHV pedagoģiskie darbinieki un citas 
fiziskas (no 14 gadu vecuma) un juridiskas personas, kuras ir ieinteresētas Biedrības mērķu 
sasniegšanā, iesniedzot rakstisku pieteikumu, norādot sekojošas ziņas: vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, e-pasta adresi, tālruņa numuru. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Biedrības valdei pieteicēja 
lūgums ir jāizskata tuvākās Biedrības valdes sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 
pieteikuma saņemšanas brīža. Uz Biedrības valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir 
jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās 
nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrības valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo 
pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Biedrības valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības biedru sapulcei. 
Ja arī Biedrības biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības 
biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada. 

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

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

4.5.1. biedrs nepilda Biedrības biedru sapulces un Biedrības valdes lēmumus; 
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto; 
4.5.4. biedrs ir cēlis neslavu attiecībā pret Biedrību, tās biedriem, Biedrības valdi un vērtībām, 

kuras aizstāv un pauž Biedrība;  
4.5.5. ja biedrs nav veicis biedru naudas maksājumus ilgāk par 1 gadu. 

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 jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas 
brīža. 

5. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1. Biedrības biedriem ir sekojošas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības 

protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem, ikgadējiem darbības plāniem un pārskatiem; 
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 Biedrības biedru sapulces un Biedrības valdes 
lēmumus;  

5.2.2. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu; 
5.2.3. veikt biedru naudas maksājumus, kuru apmērs tiek noteikts ar Biedrības valdes 

lēmumu. 
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5.3. Saistības biedram var noteikt ar Biedrības biedru sapulces vai Biedrības valdes lēmumu. Nosakot 
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

6. Biedrības struktūrvienības 

6.1. Ar Biedrības biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības struktūrvienības. 

6.2.  Biedrības struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
attiecīgās struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 

7. Biedrības biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

7.1. Biedrības 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 Biedrības biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz marta mēneša 
otrajai svētdienai. 

7.4. Biedrības ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Biedrības valdes iniciatīvas vai, ja to 
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas 
iemeslu. 

7.5. Biedrības biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram 
biedram rakstisku uzaicinājumu.  

7.6. Biedrības biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. Ja Biedrības 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. Biedrības 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. Izpildinstitūcija 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības valde, kura vada un pārstāv Biedrību. Tā sastāv no trim 
valdes locekļiem, kuri ir Biedrības biedri.  

8.2. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Biedrības valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt 
Biedrību tikai kopā ar jebkuru citu no valdes locekļiem. 

8.3. Par Biedrības valdes locekli nevar būt persona, kura jau atrodas citā ar RCHV darbību saistītas 
organizācijas izpildinstitūcijā (valdē). 

8.4. Biedrības valdes locekļus ievēl Biedrības biedru sapulce uz nenoteiktu laiku.  

8.5. Biedrības valdes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības valdes priekšsēdētāju. 

8.6. Biedrības valdes sēdes sasauc Biedrības valdes priekšsēdētājs vai kāds no valdes locekļiem pēc 
vajadzības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā. 

8.7. Biedrības valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 
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8.5. Biedrības valde: 

8.5.1. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu; 
8.5.2. izstrādā un, ja nepieciešams, veic grozījumus Biedrības valdes darbību regulējošā 

dokumentā; 
8.5.3. izlemj ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, sagatavo Biedrības biedru sapulcē 

izskatāmos jautājumus; 
8.5.4. pilda Biedrības biedru sapulces lēmumus; 
8.5.5. koordinē Biedrības biedru darbu; 
8.5.6. regulāri informē biedrus par Biedrības valdes lēmumiem un to izpildi, kā arī konsultējas 

ar biedriem pirms būtisku lēmumu pieņemšanas; 
8.5.7. sastāda Biedrības ikgadējā darbības plānu; 
8.5.8. vismaz divas reizes gadā sniedz Biedrības biedru sapulcei pārskatu par savu darbību, 

izsūtot to elektroniski; 
8.5.9. atbild par Biedrības biedru sapulcē apstiprinātā darbības plāna izpildi; 
8.5.10. nodrošina Biedrības saimniecisko darbību, kā arī biedrības lietvedību un grāmatvedību;. 
8.5.11. lemj par biedru naudas apmēru un samaksas kārtību, kas tiek apstiprināts ar Biedrības 

valdes lēmumu; 
8.5.12. lemj par struktūrvienības tiesībām un pienākumiem; 
8.5.13. lemj par Biedrības īpašuma un finanšu līdzekļu izmantošanu; 
8.5.14. pieņem un atlaiž no darba Biedrības darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un 

atalgojumu. 

8.6. Biedrības valdes priekšsēdētājs: 

8.6.1. organizē Biedrības valdes darbu; 
8.6.2. vada Biedrības operatīvo darbību sapulču starplaikos; 
8.6.3. izdod pilnvaras un rīkojumus; 
8.6.4. kopīgi ar pārējiem Biedrības valdes locekļiem koordinē Biedrības darbu; 
8.6.5. ir tiesīgs pārstāvēt Biedrības intereses valsts institūcijās, pašvaldībās, tiesās;  
8.6.6. ir izšķiroša balss gadījumā, ja balsojot balsis sadalās vienlīdzīgi konkrētā jautājumā, kuru 

izskata Biedrības valde. 

8. Revidents 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedrības 
biedru sapulce uz trim gadiem. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības kustamās un nekustamās 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 Biedrības biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 
gadā. 

9.5. Biedrības biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas. 
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Statūti apstiprināti Biedrības biedru sapulcē Rīgā, 2017.gada 27.martā 
(ar grozījumiem, kas veikti atbilstoši Biedrības biedru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem Rīgā, 
2019.gada 18.martā) 
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/Elīna Sprūde- Nesenberga/ 


