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1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija” (turpmāk tekstā
- Biedrība), angliski biedrības nosaukums ir „Latvian Dance Movement Therapy
Association”
2.nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. apvienot deju un kustību terapeitus, deju un kustību terapijas studentus un
speciālistus, kas savā darbā izmanto dejas un kustības metodes un tehnikas, profesionālajā
organizācijā biedrībā “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija”
2.1.2. attīstīt un uzturēt apmācības un profesionālos standartus, un pārraudzīt profesionālo
standartu izpildi deju un kustību terapijā Latvijā, balstoties uz Amerikas un Eiropas
profesionālo organizāciju pieredzi un saistībā ar deju un kustību terapijas attīstības
tendencēm Eiropā;
2.1.3. veicināt deju un kustību terapijas profesijas attīstību Latvijā, nodarbojoties ar
aktuāliem deju un kustību terapijas profesionālajiem, organizatoriskajiem un attīstības
jautājumiem;
2.1.4. sekmēt savu biedru savstarpējo sadarbību;
2.1.5. veicināt savu biedru atbildību par savas profesionālās izglītības un kvalifikācijas
uzturēšanu un paaugstināšanu;
2.1.6. rūpēties par biedru ekonomisko un profesionālo interešu aizsardzību;
2.1.7. popularizēt Deju un kustību terapijas idejas un profesiju Latvijā;
2.1.8. organizēt pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas pašas biedrības
iekšienē un sadarbībā ar citām profesionālām organizācijām Latvijā un pasaulē;
2.1.9. sagatavot biedru dokumentāciju sertifikācijai un resertifikācijai;
2.1.10. iekļauties Eiropas Deju un kustību terapijas asociācijas (angl. The European
Association Dance Movement Therapy) darbībā.
2.2. Biedrība sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām organizācijām, masu
informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām.
2.3. Iespēju robežās Biedrība ņem dalību likumu un normatīvo aktu izstrādē, izstrādājot
priekšlikumus un normatīvo aktu normu projektus un sniedzot atzinumus par likumu un
normatīvo aktu projektiem, jautājumos kas saistīti ar mākslu terapijas nozari un mākslas
terapeitu profesionālo darbību.
2.4. Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav
pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:
- brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;
- izveidot un izdot savus izdevumus;
- organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši
likumam;
- uzturēt sakarus ar citu valstu organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām;
- veikt citu publisku darbību.
2.5. Biedrības darbības apjoma ietvaros Biedrība veic arī sabiedriskā labuma darbību:
darbību, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai un ir vērsta uz izglītības, zinātnes un
veselības veicināšanu un slimību profilaksi - attīstot, ieviešot un pielietojot deju un
kustību terapiju gan slimības profilaksē, gan atveseļošanās procesā, gan dzīves kvalitātes
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uzlabošanas jomā veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītības jomā, vienlaikus
veicinot deju un kustību terapijas pieejamību sabiedrībai un sniedzot ieguldījumu
izglītības un zinātnes attīstībā deju un kustību terapijas jomā.

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 būt trīs veida biedri: īstenie, veicinātāji biedri un goda biedri
4.1.1 Par īsteno biedru Biedrībā var kļūt deju un kustību terapeiti, kas ieguvuši izglītību,
atbilstoši mākslas terapeita profesijas standartam;
4.1.2. Par veicinātāju biedru var kļūt deju un kustību terapijas studenti, speciālisti, kas savā
darbā izmanto deju un kustību, kā arī citi interesenti, fiziskas personas un juridiskas
personas (turpmāk, veicinātāji biedri), kuri ir iepazinušies ar Biedrības statūtiem un
apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.
4.1.3. Goda biedri, kas var būt fiziskas personas un juridiskas personas, var tikt ievēlēti par
būtisku ieguldījumu „Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas” darbībā un deju un
kustību terapijas attīstībā Latvijā.
4.2. Lai iestātos biedrībā, pretendents iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt
Biedrībā un apliecinājumu, ka ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt.
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3. Pretendentiem jāsamaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā.
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 pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. 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.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.6.5. biedra rīcība nav savienojama ar deju un kustību terapeita vai attiecīgi - personas,
kura savā profesionālajā darbā lieto deju un kustību izglītības, veselības aprūpes vai
sociālās aprūpes jomā, profesijas prestižu, ētikas normām vai labas prakses principiem.
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4.7. 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.
4.8. Izstājušos biedrus, Biedrībā var uzņemt valde pamatojoties uz iesniegumu. Izslēgtos
biedrus pēc valdes priekšlikuma Biedrībā var uzņemt biedru sapulce ar ¾ klātesošo biedru
balsu vairākumu.
4.9. Par Biedrības goda biedru var ievēlēt personas par izciliem nopelniem deju un kustību
terapijas ideju attīstībā Latvijā.
4.9.1.Goda biedru kandidatūras izvirza ar divu biedrības biedru ieteikumu. Goda biedru
ievēl Biedrības biedru sapulcē. Goda biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības
rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.9.2. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc Biedru motivēta priekšlikuma, to iepriekš
izvērtējot, ir tiesīga izvirzīt Pretendentus uz goda biedra statusu. Pirms Valdes lēmuma
pieņemšanas par Pretendenta uzņemšanu Biedrībā, Valde lūdz šai personai Valdes
noteiktajā termiņā iesniegt Valdei adresētu piekrišanu uzņemšanai Biedrībā par goda
biedru. Pēc attiecīgās piekrišanas saņemšanas Valde lemj par goda biedra Pretendenta
uzņemšanu Biedrībā. Ja Valdes noteiktajā termiņā piekrišana netiek iesniegta, tad
uzskatāms, ka Pretendents ir atteicis savu piekrišanu uzņemšanai Biedrībā. Valdes lēmums
tiek paziņots Pretendentam 7 (septiņu) dienu laikā. Goda biedra statusa Pretendentam nav
jāmaksā iestāšanās maksa un šī persona iegūst goda biedra statusu ar Biedru sapulces
lēmuma pieņemšanas brīdi.
4.9.3. Ja Biedrības goda biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, valde
ir tiesīga viņu izslēgt no Biedrības.
4.10. Veicinātājiem biedriem un goda biedriem nav balsstiesību Biedrības biedru sapulcē.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības īstenajiem 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.
5.1.4. organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu labākai
veikšanai;
5.1.5. piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba (interešu) grupu darbā;
5.1.6. lūgt Biedrībai palīdzību, tai skaitā arī eksperta viedokļa sniegšanu, profesionālo
konfliktu risināšanā;
5.1.7. likumā un statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt ārkārtas Kopsapulces vai Valdes
sēdes sasaukšanu un izvirzīt jautājumus tās darba kārtībai;
5.2. Biedrības īsteno biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
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5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. paziņot par personas datu un dzīvesvietas izmaiņām.
5.2.5. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu kaitēt Biedrības darbībai vai tālākai
attīstībai, Biedrības labajam vārdam un reputācijai, traucēt izvirzīto Biedrības mērķu
īstenošanai un uzdevumu realizācijai;
5.2.6. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
5.3. Biedrības veicinātājiem biedriem ir tiesības:
5.3.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.3.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.3.3.organizēt un piedalīties diskusijās un apspriedēs profesionālo uzdevumu labākai
veikšanai;
5.3.4. piedalīties Biedrības organizēto komisiju un darba (interešu) grupu darbā.
5.4. Biedrības veicinātāju biedru pienākumi:
5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.4.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.4.4. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu kaitēt Biedrības darbībai vai tālākai
attīstībai, Biedrības labajam vārdam un reputācijai, traucēt izvirzīto Biedrības mērķu
īstenošanai un uzdevumu realizācijai;
5.4.5. Saistības veicinātajam biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu.
Nosakot veicinātajam biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir
nepieciešama šā biedra piekrišana.
5.5. Biedrības goda biedriem ir tiesības:
5.5.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību,
5.5.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos par brīvu,
5.5.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu
viedokli.
5.6. Biedrības goda biedriem ir pienākums ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības
mērķu realizēšanu. Goda biedru pienākums nav regulāri maksāt biedru naudu, jo no biedru
naudas maksājumiem viņi tiek atbrīvoti.
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.
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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. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē personīgi vai rakstiski pilnvarot citu personu pārstāvēt sevi. Vienam biedram var
būt maksimāli 2 (divi) biedru pilnvarojumi. Balsojums ir spēkā, ja ar pilnvarām balso ne
vairāk kā 1/3 no klātesošajiem balstiesīgajiem.
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 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 balsstiesīgajiem
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 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, no kuriem
viens – tiek ievēlēts no veicinātāju biedru vidus.
8.2. Biedrības valdes locekļus ievēl biedru sapulce uz 3 (trim) gadiem, ar tiesībām tikt
pārvēlētiem vēlreiz pēc 3 (trim) gadiem, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
8.3.Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un
valdes priekšsēdētāja vietnieku.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
8.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Valdes locekļi pilda savus
pienākumus bez atlīdzības līdz brīdim, kamēr Kopsapulce pieņem lēmumu par atlīdzības
noteikšanu Valdes locekļiem, nosakot šīs atlīdzības apmēru. Valdes locekļiem, valdes
priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekam no Biedrības līdzekļiem tiek
atlīdzināti visi izdevumi pilnā apmērā, kādi viņiem rodas sakarā ar savu amata pienākumu
izpildi.
8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vienu no valdes locekļiem.
8.7. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt biedrību
katrs atsevišķi.
8.8. Valde:
8.8.1. sagatavo statūtu izmaiņu grozījumu projektus;
8.8.2. izstrādā un iesniedz izskatīšanai biedru sapulcē Biedrības darbības virzienus,
programmu un to finansēšanas projektus;
8.8.3. izstrādā nolikumus, līgumus un instrukcijas, kas reglamentē Biedrības
struktūrvienību darbību;
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8.8.4. rīkojas ar Biedrības kustamo un nekustamo īpašumu biedru sapulces noteiktajās
robežās, iegūst un atsavina šādu īpašumu;
8.8.5. uzņem Biedrības biedrus;
8.8.6. lemj par biedru uzņemšanu un izslēgšanu no Biedrības;
8.8.7.nosaka valdes atalgoto darbinieku nomenklatūru un nosaka atalgojumu atbilstoši
biedru sapulcē noteiktajam finansu daudzumam;
8.8.8. izpilda biedru sapulču lēmumus;
8.8.9. sniedz biedru sapulcei ziņojumus par savu darbību;
8.8.10.izlemj citus jautājumus, ko biedru sapulce pilnvarojusi veikt valdei;
8.8.11. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē
piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu
vairākumu;
8.8.12. Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt biedru sapulcei, kuras
lēmums ir galīgs.
8.9. Valdes priekšsēdētājs:
8.9.1. biedru sapulces un valdes sēžu starplaikos pārstāv Biedrību citās organizācijās,
uzņēmumos un iestādēs;
8.9.2. organizē valdes darbu;
8.9.3.pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības tehnisko personālu;
8.9.4. ir Biedrības finansu un kredītu rīkotājs;
8.9.5. pārstāv Biedrību organizācijās, uzņēmumos un iestādēs.
8.10. Valdes priekšsēdētāja vietnieks valdes priekšsēdētāja uzdevumā/pēc valdes
priekšsēdētāja rīkojuma viņa prombūtnes laikā kārto valdes priekšsēdētāja kompetencē
ietilpstošās lietas - valdes priekšsēdētāja dotā rīkojuma/uzdevuma apmērā.

9.nodaļa. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz trim gadiem.
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 gadā Biedrības sapulcē noteiktajā
apmērā. Biedru nauda jāsamaksā ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1.maijam
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Biedru sapulces
pilnvarotie pārstāvji:

______________________ /Solvita Zemīte/
(paraksts)
______________________ /Sanita Silniece/
(paraksts)

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2018.gada 23.februārī.

