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1.nodaļa. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija” (turpmāk tekstā - 

Biedrība). 

 

1.2. Biedrība ir Austrijā reģistrētas starptautiskās sabiedriskās organizācijas SOS-

Kinderdorf International locekle.  

 

1.3. Biedrībai ir emblēma, kuras izskatu nosaka SOS-Kinderdorf International. Emblēma 

tiek izmantota, lai pārstāvētu Biedrību un veicinātu tās darbību. 

 

 

2.nodaļa. Biedrības mērķis un uzdevumi 

 

2.1. Biedrības darbības mērķis ir realizēt SOS-Kinderdorf Intrnational (visu Nacionālo 

SOS-asociāciju patrons) izvirzītus mērķus un uzdevumus, t.i. nodrošināt materiālās rūpes 

par bāreņiem, pamestiem bērniem, kā arī par bērniem, kuriem kādā citā ziņā ir 

nepieciešama aprūpe. 

2.2. Mērķa sasniegšanai Biedrība izvirza šādus galvenos uzdevumus: 

2.2.1. sociālās augšupejas nodrošināšana un materiālās rūpes par bāreņiem, pamestiem 

bērniem, kā arī par bērniem, kuriem kādā citā ziņā ir nepieciešama aprūpe; 

2.2.2. apgādāt ar mājām bērnus saskaņā ar SOS-bērnu ciematu darbības principiem, ko 

izmanto SOS – Kinderdorf International un kas ietver sevī atbilstošas vides 

nodrošinājumu bērniem: 

a. ciemats kopumā; 

b. māja; 

c. māte; 

d. brāļi un māsas kā ģimenes sastāvdaļa. 

2.2.3. nodrošināt augstas kvalitātes izglītību, atbilstošu bērnu vajadzībām un 

potenciālam, un, ja nepieciešams, izveidot un uzturēt atbilstošas izglītības 

iestādes, tādas ka bērnudārzus, skolas, arodapmācības iestādes, medicīniskos 

centrus, sabiedriskos centrus, vasaras nometnes, jauniešu mītnes un 

lauksaimnieciskos projektus. 

2.2.4. kalpot par modeli līdzīgām organizācijām bērnu attīstības jomā, sociālajā 

pedagoģijā, izglītībā un menedžmentā, kas ir piemērots Latvijas Republikas 

kultūrai; 

2.2.5. veicināt un izveidot programmas un plānus, kuru mērķis ir bērnu dzīves sociālā 

augšupeja, ko nodrošina gan izglītība, gan arodapmācība; 

2.2.6. izveidot un pārraudzīt dažādu finansu līdzekļu piesaistes pasākumus, lai 

nodrošinātu Biedrības finansiālo stabilitāti.  

2.2.7. biedru sapulces un padomes lēmumos formulēto biedru kolektīvo interešu 

pārstāvība valsts, pašvaldības un citās institūcijās, arī starptautiskajās 

organizācijās; 

2.2.8. biedru tiesību un interešu aizstāvība. 
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3.nodaļa. SOS-bērnu ciematu darbības principi 

 

3.1. Pirmos bērnu ciematus nodibināja Hermans Gmainers Imstē, Austrijā, 1949.gadā. 

Mūsdienās tie kalpo par modeli Hermaņa Gmainera SOS-bērnu ciematu koncepcijai visā 

pasaulē. 

 

3.2. SOS-bērnu ciemati uzņem bērnus, kas ir palikuši bez vecākiem, vai arī nevar dzīvot ar 

saviem vecākiem dažādu iemeslu dēļ un tādēļ viņiem ir nepieciešama jauna pastāvīga 

mājvieta. SOS-bērnu ciematu ģimenes nodrošina šīs mājas, aizvietojot bērna paša zudušo 

ģimeni. SOS-bērnu ciemati ir izvirzījuši sev mērķi SOS-bērnu ciematu ģimenes ietvaros 

audzināt bāreņus un pamestos bērnus neatkarīgi no viņu rases, kultūras vai reliģijas, 

iedrošinot viņus dzīvot neatkarīgu dzīvi, balstoties uz pieņemtām vērtībām, integrējot viņus 

sabiedrībā un atbalstot viņus ceļā uz drošu nākotni. 

 

3.3. SOS-BĒRNU CIEMATS 

Hermana Gmainera ģimenes tipa bērnu aprūpes modelis, SOS-bērnu ciemats balstās uz 

četriem principiem: 

 Māte – Katram bērnam ir gādīgs vecāks 

SOS māte veido ciešu saikni ar katru tai uzticēto bērnu un nodrošina drošību, mīlestību un 

stabilitāti, kas vajadzīga katram bērnam. Būdama bērnu aprūpes speciāliste, viņa dzīvo 

kopā ar saviem bērniem, rūpējas par viņu attīstību un vada saimniecību. Viņa pazīst un 

ciena katra bērna pagātni, kultūras saknes un reliģiju. 

 Brāļi un māsas – Ģimenes saites veidojas dabiski 

Dažāda vecuma meitenes un zēni dzīvo kopā kā brāļi un māsas. Bioloģiskie brāļi un māsas 

vienmēr paliek kopā vienā SOS ģimenē. Šie bērni un viņu SOS māte veido emocionālas 

saites uz mūžu. 

 Māja – Katra ģimene veido savas mājas 

Māja ir ģimenes mājas ar tās vienreizējo sajūtu, ritmu un ikdienu. 

Bērni izjūt patiesu drošības un piederības sajūtu. Bērni aug un mācās kopā, dalot 

pienākumus un ikdienas priekus un bēdas. 

 Ciemats - SOS ģimene ir sabiedrības daļa 

SOS ģimenes dzīvo kopā, veidojot izpalīdzīgu ciemata vidi, kur bērni bauda laimīgu 

bērnību. Ģimenes dalās pieredzē un sniedz viens otram palīdzīgu roku. Viņi dzīvo kā 

integrēta sabiedrības daļa, kas dod ieguldījumu arī vietējā sabiedrībā. Dzīvojot savā 

ģimenē, ciematā un sabiedrībā, katrs bērns iemācās aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. 

 

3.4. SOS JAUNIEŠU  MĀJAS 

SOS jauniešu mājas nodrošina būtisku turpinājumu SOS-bērnu ciematiem un to 

piedāvātajai ģimenes tipa aprūpei. Tās nodrošina atbalstu jauniešiem, kas ir izauguši SOS-

bērnu ciematā, lai uzsāktu patstāvīgas dzīves gaitas. 

 

3.5. SOS SOCIĀLIE CENTRI 

Ģimene ir sabiedrības kodols. Atbalsts ģimenēm palīdz bērniem izaugt šajās ģimenēs 

stabilā vidē un sniedz pozitīvu ieguldījumu pieaugušo sabiedrībā. SOS sociālie centri ar 

savām kaimiņattiecību programmām palīdz bērniem un it īpaši mātēm uzlabot viņu dzīves 
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situāciju un sniedz atbalstu ģimenēm nepieciešamības gadījumā. Šie pasākumi mazina 

ģimeņu pasliktināšanos un nepieciešamību pēc aizgādnības. Šīs programmas ietver sevī arī 

dienas centru, bērnu dārzu, mātes un bērna centru, klīniku un konsultāciju centru izveidi. 

 

3.6. SOS HERMANN GMEINER SKOLAS UN SOS ARODAPMĀCĪBU CENTRI 

Pamatīga un pabeigta izglītība un arodapmācība būtiski ietekmē bērnu un jauniešu 

neatkarīgas dzīves veidošanos. Tas arī veido pamatu bijušo SOS bērnu rūpēm par pašu 

bērniem ar visu atbildības sajūtu. Kur vien nepieciešams un iespējams, SOS-Kinderdorf 

International atbalsta šos mērķus, ceļot skolas un arodizglītības centrus, kur bērni no SOS 

bērnu ciematiem un vietējās sabiedrības saņem labu izglītību un apmācību. 

 

3.7. DABAS STIHIJU UN KARA SITUĀCIJAS 

Kara un dabas stihiju gadījumos, ārkārtas palīdzības programmas var tikt organizētas, lai 

ierobežotā laika periodā sniegtu palīdzību. 

 

 

4.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

 

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

 

5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 

 

5.1. Par Biedrības biedriem var būt fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesībspējīgas 

personālsabiedrības. 

 

5.2. Lai iestātos Biedrībā, pretendentam ir jāiesniedz noteiktas formas rakstiskais 

pieteikums. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka 

Biedrības padome. 

 

5.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem padome. Uz padomes sēdi, kurā 

izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina pieteicēju. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis padomes 

lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam desmit dienu laikā 

no lēmuma pieņemšanas brīža. 

 

5.4. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī 

biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un 

viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada. 

 

5.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to padomei. 

 

5.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:  

5.6.1. biedrs  nepilda biedru sapulces, padomes un valdes lēmumus; 

5.6.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

5.6.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības mērķi. 
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5.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata Biedru sapulce, uzaicinot 

izslēdzamo biedru. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Biedru sapulces lēmuma 

pieņemšanai. Biedru sapulces lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma 

motivācija (pamatojums) izslēgtajam biedram tiek paziņots rakstveidā piecu dienu laikā no 

lēmuma pieņemšanas brīža. 

 

 

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

 

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 

6.1.2. būt ievēlētam Biedrības institūcijās; 

6.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, kā arī iepazīties ar visu Biedrības 

          institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

6.1.4. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus 

          par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

 

6.2. Biedrības biedru pienākumi: 

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, padomes un valdes  

          lēmumus;  

6.2.2. veicināt Biedrības mērķus pēc savām labākajām spējām; 

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa sasniegšanu; 

6.2.4. maksāt iestāšanās maksu un biedru maksu, kuru apmēru nosaka biedru  

          sapulce.  

 

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces, padomes vai valdes lēmumu. Nosakot 

biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra 

piekrišana. 

 

6.4. Padome pēc biedru vai savas iniciatīvas var uzņemt Biedrībā goda biedrus. Par goda 

biedriem var būt fiziskās un juridiskās personas, kuras sniegušas lielu atbalstu Biedrības 

mērķa īstenošanā. Goda biedriem ir visas biedru tiesības, izņemot balsstiesības - viņiem ir 

tikai padomdevēja tiesības. Goda biedri ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedru naudu un 

iestāšanās naudu. 

 

 

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības 

 

7.1. Ar padomes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības. 

 

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības padome. 
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8.nodaļa. Biedru sapulce 

 

8.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija. 

 

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru 

sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama 

rakstveidā. 

 

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam. 

 

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes, padomes vai revidenta iniciatīvas, 

vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

 

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram 

biedram rakstisku uzaicinājumu.  

 

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedru skaita. 

 

8.7. 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. 

 

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem biedriem. Jauni biedri tiek uzņemti ar vienkāršo balsu vairākumu. Lēmums 

par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, Biedrības padomes 

locekļu atsaukšanu pirms termiņa izbeigšanās ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 

divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.  

 

8.9. Tikai biedru sapulce ir tiesīga: 

8.9.1. pieņemt, grozīt un papildināt Biedrības statūtus; 

8.9.2. ievēlēt un atsaukt no amata Biedrības padomes locekļus; 

8.9.3. noteikt iestāšanās un biedru maksas lielumu; 

8.9.4. apstiprināt Biedrības budžetu; 

8.9.5. apstiprināt padomes, valdes un revidenta pārskatus; 

8.9.6. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

          reorganizāciju; 

8.9.7. pieņemt lēmumus par biedru izslēgšanu no Biedrības. 

 

8.10. Biedru sapulce var izskatīt arī jebkuru citu Biedrības darbībai svarīgu jautājumu un 

pieņemt par to lēmumu. 
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9.nodaļa. Padome 

  

9.1. Biedrības darbības pārraudzībai biedru sapulce ievēl padomi. 

 

9.2. Biedrības padome: 

 9.2.1. nodrošina biedru sapulču sasaukšanu un organizē to darbu; 

9.2.2. uzņem Biedrībā jaunus biedrus; 

9.2.3. ievēlē un atsauc no amata Biedrības valdes locekļus; 

9.2.4. ievēlē un atsauc Biedrības revidentu; 

9.2.5. izskata jautājumus, kas saistīti ar Biedrības budžetā paredzēto līdzekļu 

          izlietošanu; 

9.2.6. izskata jautājumus par Biedrības efektīvai darbībai nepieciešamo fondu 

          izveidošanu; 

 9.2.7. apstiprina Biedrības darbības programmas un projektus, kā arī galvenos tās 

                      darbību reglamentējošos dokumentus 

9.2.8. izveido un likvidē Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības. 

 

9.3. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Biedrības stāvokli un 

iepazīties ar visām valdes darbībām. Padomei ir tiesības pārbaudīt Biedrības reģistrus un 

dokumentus, kā arī kasi un visu Biedrības mantu. Padome var uzticēt pārbaudi kādam no 

saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu jautājumu noskaidrošanu 

pieaicinātam ekspertam. Padomei ir tiesības sasaukt biedru sapulci vai uzdot to sasaukt 

valdei, ja to prasa  biedrības intereses. 

 

9.4. Padome sastāv no 7 locekļiem, kurus uz trim gadiem ievēl biedru sapulce.  

 

9.5. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju. 

 

9.6. Padomes priekšsēdētājs: 

 9.6.1. organizē padomes darbu; 

9.6.2. vada padomes sēdes un paraksta sēžu protokolus.  

 

9.7. Padomes sēdes nepieciešamības gadījumā sasauc padomes priekšsēdētājs, bet viņa 

prombūtnes laikā padomes priekšsēdētāja pilnvarota persona - ne retāk kā reizi ceturksnī. 

Tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu ir katram padomes loceklim, kā arī valdei, 

motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku. Ja padomes priekšsēdētājs 

pieprasījumu par padomes sēdes sasaukšanu neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas 

brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības sasaukt padomes sēdi, paskaidrojot lietas 

apstākļus. 

 

9.8. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. Ja 

padomes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos 

noteiktā padomes locekļu skaita. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu 

vairākumu.  
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9.9. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda Biedrības nosaukumu, padomes 

sēdes norises vietu un laiku, sēdes dalībniekus, darba kārtības jautājumus, darba kārtības 

jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, balsošanas rezultātus, pieņemtos lēmumus. Ja 

padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis 

pēc viņa pieprasījuma ierakstāms padomes sēdes protokolā.  

 

9.10. Ja padomes loceklis nevar piedalīties padomes sēdē, tad savas balss tiesības viņš var 

nodot citam padomes loceklim par to rakstiski informējot padomes priekšsēdētāju, vai arī 

pilnvarot savu pārstāvi piedalīties padomes sēdē. 

 

 

10.nodaļa. Izpildinstitūcija 

 

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis 

(nacionālais direktors), kurš tiek ievēlēts ar padomes lēmumu un norīkots darbā.  

 

10.2. Valdes loceklis (nacionālais direktors) vada un pārstāv Biedrību, t.sk.: 

 10.2.1. organizē biedru sapulces un Biedrības padomes lēmumu un uzdevumu 

                        izpildi; 

 10.2.2. pārrauga Biedrības budžetu atbilstoši biedru sapulces un padomes 

                        lēmumiem; 

10.2.3. Biedrības vārdā slēdz līgumus; 

10.2.4. pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosaka tiem 

            atalgojumu; 

10.2.5. pārstāv Biedrību attiecībās ar valsts un citām organizācijām, kā arī ārzemju 

            un starptautiskām organizācijām. 

 

10.3. Valdes loceklis (nacionālais direktors) ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas nav 

biedru sapulces un padomes kompetencē un kas ir nepieciešami Biedrības operatīvai 

pārvaldei. 

 

10.4. Valdes loceklis (nacionālais direktors) pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras 

lielumu nosaka Biedrības padome, noslēdzot attiecīgu darba līgumu. 

 

 

11.nodaļa. Revidents 

 

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents. 

 

11.2. Revidentu uz vienu gadu ievēl padome. 

 

11.3. Revidents: 

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
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11.3.4. sniedz ieteikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai. 

 

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā. 

 

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma 

saņemšanas. 

 

 

 

Statūti apstiprināti 26.08.2005. sapulcē  

Īslīces pagastā, Bauskas rajonā, protokols Nr.5/2 

 
Valdes locekle (nacionālā direktore)                               G.Bundule 


