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Biedrības 

 Psihodrāmas un sociometrijas profesionālā biedrība statūti 

 

1. nodaļa. Biedrības nosaukums 

 
1.1. Biedrības nosaukums ir Psihodrāmas un sociometrijas profesionālā biedrība 

(turpmāk Biedrība). 

 

2. nodaļa. Biedrības mērķi 

 
2.1.  Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. veicināt psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas attīstību Latvijā; 

2.1.2. apvienot psihoterapeitus (psihoterapijas speciālistus) – profesionāļus, kuri ieguvuši 

profesionālo izglītību psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā un veic praktisku 

psihoterapeitisku darbu; 

2.1.3. pārstāvēt un aizstāvēt psihoterapeitu profesionālās intereses un tiesības; 

2.1.4. veicināt augstu ētikas standartu psihoterapijā ievērošanu, kas atbilst Eiropas 

Psihoterapijas asociācijas (European Association of Psychotherapy) ētikas kodeksa un vadlīniju 

prasībām; 

2.1.5. sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu psihoterapijas organizācijām; 

2.1.6. organizēt profesionālās pilnveides pasākumus; 

2.1.7. veikt psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas psihoterapeitu un 

psihoterapijas speciālistu sertificēšanu un resertificēšanu. 

 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

 

3.1.Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 

 

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt fiziska persona (turpmāk – biedrs), iesniedzot 

noteiktas formas rakstisku pieteikumu un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas. Pieteikuma 

formu nosaka Valde. Fiziskai personai, kura vēlas kļūt par biedru, jāatbilst šādām prasībām: 

4.1.1. atbalsta Biedrības statūtus un ētikas kodeksu; 

4.1.2. ir iegūta augstākā izglītība medicīnā, sociālo vai humanitāro zinātņu jomā un ir 

uzsākta apmācība psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā; 

4.1.3. samaksā iestāšanās maksu un regulāri veic ikgadējos biedru naudas maksājumus.  

 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja 

pieteikums jāizskata tuvākajā Valdes sēdē, bet ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas brīža. Valde izvērtē un lemj par biedra uzņemšanu. Biedrs ir uzņemts ar 

Valdes lēmumu, par ko biedru informē piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
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4.3. Valde var pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības, ja: 

4.3.1. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtiem un ētikas kodeksu; 

4.3.2. biedrs vairāk kā trīs mēnešus ir kavējis ikgadējās biedra naudas samaksu; 

4.3.3. biedrs nepilda Biedrības kopsapulces un Valdes lēmumus; 

4.3.4. Biedrs veic darbības, kas vērstas pret Biedrības interesēm vai kaitē tās labajai 

reputācijai. 

 

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

ja vien tas nav pretrunā ar Biedrības ētikas kodeksu. Biedram izstājoties no Biedrības biedra nauda 

netiek atmaksāta. 

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

 

5.1. Biedru tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību; 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos; 

5.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbības uzlabošanu; 

5.1.5. brīvi darboties citās biedrībās; 

5.1.6. tikt ievēlētam Valdē vai citās komisijās, ja biedrs ir ieguvis specializāciju – 

psihoterapijas speciālists vai psihoterapeits; 

5.1.7. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei vai kopsapulcei rakstisku iesniegumu; 

 

5.2. Biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, Ētikas kodeksu; 

5.2.2. pildīt biedru kopsapulces un Biedrības valdes lēmumus; 

5.2.3. regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu; 

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu realizēšanu; 

5.2.5. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības 

prestižu sabiedrībā; 

5.2.6. saglabāt konfidencialitāti Biedrības informācijas izmantošanā, kuru Valde noteikusi 

kā konfidenciālu. 

 

5.3.  Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot 

biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešam šī biedra rakstveida 

piekrišana. 

 

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības 

 

6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 

struktūrvienības. 

 

6.2. Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī 

attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru kopsapulce. 
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7. nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 

7.1.  Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

 

7.2.  Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties 

tikai personīgi. 

 

7.3.  Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst: 

7.3.1. lemt par grozījumu izdarīšanu Biedrības statūtos; 

7.3.2. apstiprināt Biedrības Ētikas kodeksu un psihodrāmas, sociometrijas un grupu 

psihoterapijas, psihoterapeitu un psihoterapijas speciālistu sertificēšanas un resertificēšanas 

nolikumu; 

7.3.3. apstiprināt Valdes sastāvu, ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus un revidentu; 

7.3.4. izvirzīt un ievēlēt Valdes priekšsēdētāju un citu komisiju un citu struktūrvienību 

locekļus. Komisiju priekšsēdētājus ievēl pirmajā attiecīgās komisijas sēdē no komisijas locekļu 

vidus; 

7.3.5. noteikt galvenos Biedrības darbības virzienus; 

7.3.6. noteikt biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību; 

7.3.7. apstiprināt Biedrības budžetu un gada pārskatus pēc revidenta atzinuma 

saņemšanas; 

7.3.8. lemt par Biedrības komisiju un struktūrvienību izveidošanu un apstiprināt to 

nolikumus; 

7.3.9. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju; 

7.3.10. pieņemt lēmumus par citiem jautājumiem. 

 

7.4. Kārtējo biedru kopsapulci Biedrības valde sasauc vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 

31.martam. 

 

7.5. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc Biedrības valdes iniciatīvas, vai, ja 

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

iemeslu. 

 

7.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz biedra norādīto e-pasta adresi. 

 

7.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības 

biedriem. 

 

7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem biedriem.   

 

7.9. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Biedrības valde trīs 

nedēļu laikā sasauc atkārtotu Biedrības biedru kopsapulci, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo 

biedru skaita. 
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7.10.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par 

to nobalso vairāk kā divas trešdaļas Biedrības biedru, kas piedalās biedru kopsapulcē. 

 

7.11.  Biedru kopsapulce ievēl Biedrības pastāvīgo komisiju un struktūrvienību locekļus 

tiešās, aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisiju un struktūrvienību locekļu 

pārvēlēšana notiek reizi trīs gados. Iepriekšējie Biedrības pastāvīgo komisiju un struktūrvienību 

locekļi un amatpersonas turpina veikt savus pienākumus līdz brīdim, kad tiek apstiprināti jauni 

Biedrības pastāvīgo struktūrvienību locekļi un amatpersonas. 

 

7.12. Biedru kopsapulci vada Valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces 

vadītāju. 

 

7.13. Biedru kopsapulces gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta sapulces vadītājs un 

protokolists. 

 

7.14. Biedru kopsapulces notiek atklāti, ja biedru kopsapulce nepieņem motivētu lēmumu 

par citādu sapulces norises kārtību. 

 

8. nodaļa Izpildinstitūcija 

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde 3 locekļu sastāvā. 

 

8.2. Biedru kopsapulce no Valdes locekļiem ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē 

Valdes darbību. 

 

8.3. Biedru kopsapulce ievēl Valdi uz trīs gadiem. Valdes priekšsēdētājs un Valdes locekļi 

var tikt pārvēlēti pirms termiņa beigām. Valdes priekšsēdētājs var tikt ievēlēts uz ne vairāk kā 

diviem termiņiem. 

 

8.4.  Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi. Valdes loceklis pārstāv biedrību 

kopā ar vienu no Valdes locekļiem.  

 

8.5. Valdes priekšsēdētājs var pilnvarot kādu Valdes locekli pārstāvēt Biedrību atsevišķi, 

īpašu uzdevumu veikšanai. 

 

8.6. Valdes priekšsēdētājs Valdes sēdes sasauc ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Valdes 

sēdes sasauc un vada Valdes Priekšsēdētājs vai Valdes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā viņa 

pilnvarots Valdes loceklis. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Valdes 

locekļiem. Valdes sēdes ir atklātas. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu 

vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, tad noteicošais ir Valdes priekšsēdētāja balsojums.  

 

8.7. Valdes sēdes tiek protokolētas un protokoli ir pieejami biedriem. 

 

8.8.  Valde: 

8.8.1. sagatavo Biedrības Statūtu grozījumu projektu tā izskatīšanai biedru kopsapulcē; 

8.8.2. pārstāv Biedrības attiecības ar trešajām personām; 
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8.8.3. izstrādā un iesniedz biedru kopsapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai izmaiņas 

Biedrības darbībā; 

8.8.4. pārrauga Biedrības finanšu līdzekļus; 

8.8.5. pieņem lēmumu par jauna biedra uzņemšanu; 

8.8.6. pārrauga biedru sarakstus un statusu, aktualizē izmaiņas tajos; 

8.8.7. ir tiesīga izlemt citus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces 

kompetencē. 

 

8.9. Valdes priekšsēdētājs: 

8.9.1. organizē un vada Valdes darbu; 

8.9.2. paraksta Valdes un biedru kopsapulces lēmumus; 

8.9.3. organizē Valdes un biedru kopsapulces lēmumu izpildi; 

8.9.4. vada Biedrības saimniecisko darbību, organizē lietvedību, grāmatvedību, statistisko 

uzskaiti un gada pārskatu sastādīšanu, paraksta finanšu dokumentus, rīkojas ar Biedrības mantu un 

naudas līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros; 

8.9.5. pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrības algotos darbiniekus, un gada tāmes 

robežās apstiprina darbinieku sarakstu un darba samaksas lielumu. 

 

8.10. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

 

8.11. Valdes loceklis var pārtraukt savu darbību Valdē, uzrakstot par to iesniegumu. Tādā 

gadījumā Valde turpina darboties nepilnā sastāvā, līdz nākošā biedru kopsapulcē ievēl jaunu 

Valdes locekli. 

 

8.12. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces 

kompetencē. 

9. nodaļa Revidents 

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 

biedru kopsapulcē uz trijiem gadiem. 

 

9.2. Biedrības revidents nevar būt 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 kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā. 

 

9.5. Biedru kopsapulce iepazīstas un apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc 

Revidenta atzinuma saņemšanas. 

 

 

10. nodaļa Biedru nauda 
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10.1. Biedrības biedri maksā iestāšanās maksu 30.00 EUR (trīsdesmit euro) apmērā 10 

(desmit) dienu laikā pēc uzņemšanas Biedrībā. 

 

10.2. Biedra nauda ir 20 EUR (divdesmit euro) gadā. 

 

10.3. Biedrības biedri maksā biedra naudu reizi gadā līdz kārtējā gada 1.jūlijam 

 

10.4. Ja persona kļūst par Biedrības biedru pirmajā pusgadā (janvāris līdz jūnija beigas) 

biedra nauda jāsamaksā par kārtējo gadu līdz 1.jūlijam. Ja persona kļūst par Biedrības biedru otrajā 

pusgadā (jūlijs līdz decembra beigas), tad biedra nauda jāsamaksā līdz kārtējā gada 31.decembrim.   

 

10.5. Biedra nauda jāmaksā par tiem mēnešiem, kad persona ir uzņemta par Biedrības 

biedru. 

 

10.6. Ar attiecīgu Valdes lēmumu atsevišķi biedri var tikt atbrīvoti no pienākuma maksāt 

šo statūtu 10.1.punktā paredzēto iestāšanos maksu un/vai šo statūtu 10.2.punktā paredzēto biedra 

naudu. 

10.7. Ar attiecīgu Valdes lēmumu atsevišķiem biedriem var tikt samazināts šo statūtu 

10.1.punktā paredzētās iestāšanās maksas un/vai šo statūtu 10.2.punktā paredzētās biedra naudas 

apmērs. 

 

10.8. Iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru un apmaksas kārtību nosaka biedru 

kopsapulce. 

 

11. nodaļa. Biedrības finansu līdzekļi 

 

11.1. Biedrības naudas līdzekļus veido: 

11.1.1. biedru iestāšanās nauda un biedru naudas; 

11.1.2. mērķiemaksas un ziedojumi; 

11.1.3. ieņēmumi, kas iegūti Biedrības rīkotajos pasākumos un projektos; 

11.1.4. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām 

un fiziskām personām normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

 

11.2. Par biedru naudas maksājumu periodu tiek noteikts viens kalendārais gads. 

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi par kalendāro gadu. Biedru naudas maksāšanas 

kārtību nosaka Valde. 

 

11.3. Gada biedru naudas apmēru katru gadu fiziskām personām nosaka biedru 

kopsapulce. 

 

11.4. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti statūtos minēto mērķu īstenošanai, kā arī to 

izdevumu segšanai. 

 

 

12. nodaļa. Biedrības izbeigšanās un reorganizācija. 
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12.1. Biedrības darbības izbeigšana vai reorganizācija notiek saskaņā ar biedru 

kopsapulces lēmumu, ja par to nobalsojuši vairāk nekā divas trešdaļas no Biedrības biedru sapulces 

biedru skaita. 

 

12.2. Ja tiek pieņemts lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu, tad biedru kopsapulce 

ar savu lēmumu nosaka Biedrības mantas un finansiālo līdzekļu izlietošanas kārtību, kādā 

sakārtojami un saglabājami Biedrības arhīvu dokumenti, ievēl likvidācijas komisiju, kura darbojas 

biedru kopsapulces piešķirto pilnvaru apjomā. 

 

Dibinātāji: 

Jolanta Baltiņa 

Ieva Dalbiņa 

 

Rīga, 2022.gada 21.novembris 

 


