
Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2015.gada ______.____________________

ar Nr.____________________________________

 BIEDRĪBAS „EMDR LATVIJA”

s t a t ū t is t a t ū t i

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “EMDR Latvija” (turpmāk tekstā - Biedrība).
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1.2. Biedrības juridiskā adrese: Stabu iela 35-8, Rīga, LV-1011, Latvijas Republika.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrības mērķi ir:
2.1.1. uzturēt Latvijā augstus EMDR kvalitātes standartus atbilstoši EMDR Europe un EMDR 
International Association standartiem;
2.1.2. aizstāvēt biedrības biedru profesionālās intereses;
2.1.3. veicināt EMDR metodes ieviešanu un attīstību Latvijā, t.sk. organizējot EMDR apmācības;
2.1.4. popularizēt sabiedrībā EMDR metodi, sekmējot tās atpazīstamību un pieejamību Latvijas 
iedzīvotājiem.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties fiziska persona,  kas ir ieinteresēta biedrības  darbībā, kas atbalsta un
apņemas  ievērot  šos  statūtus,  iesniedzot  noteiktas  formas  rakstisku  pieteikumu.  Pieteikuma
formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.1.1. “EMDR Latvija” sastāv no īstenajiem, atbalsta un Goda biedriem.

4.1.2. Par “EMDR Latvija”  īsteno biedru var kļūt:

Psihoterapeits, ārsts, klīniskais  psihologs  ar  maģistra  grāda  izglītību, sociālais  darbinieks ar
maģistra grāda izglītību, kuram ir izglītība psihoterapijā un kurš ir izgājis pilnu EMDR apmācību
kursu atbilstoši  EMDR  Europe  un  EMDR  International  Association  standartiem,  par  ko  ir
saņemis atbilstošu sertifikātu. 

4.1.3. Par “EMDR Latvija” atbalsta biedru var kļūt fiziska persona, kurai nav izpildīta kāda no
īstenā biedra prasībām. 

4.1.4.  “EMDR  Latvija”  ir  iedibināts  Goda  biedra  statuss,  lai  apbalvotu  personas  par
nozīmīgu ieguldījumu “EMDR Latvija” mērķu īstenošanā. Par  “EMDR Latvija” Goda biedru
var  ievēlēt  personas,  kuru  kandidatūras izvirza Biedrības valde vai 2 Biedrības biedri. Goda
biedru ievēl “EMDR Latvija” kopsapulcē.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata
tuvākās  sēdes  laikā,  taču  ne  ilgāk  kā  trīs  mēnešu  laikā  no  visu  nepieciešamo  dokumentu
saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums 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.
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. biedra darbība ir pretrunā ar Biedrības statūtos vai Ētikas kodeksā noteikto,
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4.5.2. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav maksājis biedra naudu;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
4.6.  Jautājumu  par  Biedrības  biedra  izslēgšanu  var  ierosināt  valde  un  to  izskata  biedru
kopsapulce tuvākās sēdes vai ārkārtas sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam
vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.
Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības īstenajiem, atbalsta un Goda biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.
5.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos.
5.1.3. piedalīties Biedrības uzdevumu risināšanā un iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību
un tās uzlabošanu.
5.1.4. aizstāvēt savu viedokli valdes sēdēs un biedru sapulcēs.
5.1.5. brīvi  izstāties  no  “EMDR  Latvija”,  par  to  rakstiskā  veidā  paziņojot  valdei  vai
kopsapulcei.

5.2. Tikai īstenajiem biedriem ir tiesības tikt ievēlētiem Biedrības valdē un institūcijā.

5.3. Biedrības īsteno un atbalsta biedru pienākumi:
5.3.1. ievērot Biedrības statūtus, Ētikas kodeksu un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumu. 
5.3.2.  veikt iestāšanās iemaksas un regulāri  maksāt  biedru  naudu,  kuras  apmērus  nosaka
ikgadējā biedru kopsapulce. 
5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
5.3.4. augsti turēt  “EMDR Latvija” godu, nepieļaut rīcību, kas grauj  “EMDR Latvija” godu
un prestižu sabiedrībā.
5.3.5. piedalīties Biedrības darbā un sapulcēs. 
5.3.6. piedalīties kopsapulcē un balsot (paši vai ar savu pārstāvju  starpniecību, iesniedzot
rakstveidā pilnvaru, kas pievienojama kopsapulces protokolam).

5.4. Biedrības Goda biedru pienākumi:
5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un Ētikas kodeksu.
5.4.2. augsti turēt  “EMDR Latvija” godu, nepieļaut rīcību, kas grauj  “EMDR Latvija” godu
un prestižu sabiedrībā.

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

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienība.
6.2.  Struktūrvienības  darbību,  tiesības  un  pienākumus,  kā  arī  attiecības  ar  Biedrību  regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
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7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. 
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā -  ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes vai valdes priekšsēdētāja 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,  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 īstenie 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 trijiem valdes locekļiem.
8.2. Valdi ievēl biedru sapulce uz 4 gadiem. Ir pieļaujama atkārtota ievēlēšana.
8.3. Visu valdi vai atsevišķus tās locekļus jebkurā laikā ir tiesīga atsaukt biedru sapulce.
8.4.  Valde  ir  tiesīga  izlemt  visus  jautājumus,  izņemot  tos,  kas  ir  tikai  biedru  sapulces
kompetencē. 
8.5. Valdes sēdēm jānotiek ne retāk kā reizi četros mēnešos. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās
visi 3 valdes locekļi. Lēmumi tiek pieņemti ar divām trešdaļām balsu.
8.6. Biedrības valdes kompetencē ietilpst:
8.6.1. vadīt Biedrības darbu laikā starp biedru sapulcēm,
8.6.2. nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpildi,
8.6.3. izstrādāt dokumentus,
8.6.4. sekot Biedrības statūtu un citu saistošu dokumentu ievērošanai,
8.6.5. veidot darba grupas atsevišķu jautājumu izstrādāšanai, 
8.6.6. noteikt finansiālo līdzekļu izmantošanu,
8.6.7. izskatīt citus jautājumus, kas saistīti ar Biedrības darbību,
8.6.8. izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu.
8.7. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.8. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 8.9.
Biedrības valdes priekšsēdētāju ievēl uz četriem gadiem. Ir pieļaujama atkārtota ievēlēšana, bet
ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
8.10. Valdes locekļi ir tiesīgi:
8.10.1. pārstāvēt biedrību valsts un sabiedriskās institūcijās,
8.10.2.  parakstīt  finansu  dokumentus,  kopsapulcē  noteiktajā  kārtībā  un  saskaņā  ar  valdes
lēmumiem rīkoties ar Biedrības īpašumu un finansu līdzekļiem,
8.10.3. izdot pilnvaras,
8.10.4. parakstīties biedrības vārdā, 
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8.10.5. pieņemt un atbrīvot no darba algotus darbiniekus saskaņā ar štata sarakstiem un LR darba
likumu kodeksu, izdot rīkojumus, kas ir obligāti visiem algotajiem darbiniekiem,
8.10.6. slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētās un ar Biedrību
saistītās darbības.
8.11. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā to aizvieto valdes loceklis, kuru ievēl valde no sava vidus
ar balsu vairākumu. 
8.12. Valde no sava vidus ievēl Biedrības sekretāru. Sekretārs pārzina Biedrības inventāru, iekasē
biedra naudu.
8.13. Gada beigās valde sniedz pārskatu par savu darbību.

9.nodaļa. Biedru nauda

9.1. Biedrības īstenie un atbalsta biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Biedrības noteiktajā
apmērā.

9.2. Iestājoties Biedrībā, īstenie un atbalsta biedri maksā vienreizēju iestāšanās maksu.

10. nodaļa. Biedrības finanses un īpašums

10.1.  Biedrības  naudas  līdzekļi  veidojas  no  biedru  iestāšanās  iemaksām,  ikgadējiem  biedru
naudas  maksājumiem,  juridisko  un  fizisko  personu  ziedojumiem,  ienākumiem,  kas  gūti  no
izdevējdarbības,  zinātniskās  darbības  un  citas  saimnieciskās  darbības,  Biedrībai  piederošās
mantas, no citiem likumos atļautajiem ienākumiem.
10.2. “EMDR Latvija” līdzekļi tiek izmantoti:
“EMDR Latvija” mērķu un uzdevumu realizācijai, grāmatu, brošūru, žurnālu, speciālo preses
izdevumu  un  biļetenu,  uzskates  līdzekļu,  informatīvo  materiālu,  mācību  metodisko  un
zinātnisko darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai, “EMDR Latvija” funkcionēšanai, “EMDR
Latvija” biedru profesionāliem komandējumiem un apmācībai.
10.3. Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar kopsapulcē noteiktiem
darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šos statūtus. 

Valdes priekšsēdētāja: ______________________ /Natālija Breitberga/
              (paraksts)

Statūti apstiprināti biedrības “EMDR Latvija” kopsapulcē Rīgā, 2014.gada 04.decembrī.
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