Biedrības “Drošības profesionāļu asociācija”
statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir Drošības profesionāļu asociācija (turpmāk tekstā Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājumā ir “DPA”.
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Association of Security
Professionals”.

2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Apvienot Latvijas drošības profesionāļus un pārstāvēt to intereses;
2.1.2. Paaugstināt drošības nozares prestižu uzlabojot tēlu, izglītību un
godprātīgas komercdarbības ievērošanu;
2.1.3. Veidot sadarbību ar starptautiskajām drošības profesionāļu asociācijām
un pārstāvēt asociācijas biedrus tajās;
2.1.4. Nodrošināt drošības profesionāļu zināšanu pārnesi vietējā un
starptautiskā mērogā;
2.1.5. Sniegt konsultācijas drošības jautājumos;
2.1.6. Sadarboties ar atbildīgajām institūcijām un rosināt izmaiņas nozari
ietekmējošajos normatīvajos regulējumos, kas veicina drošības
industrijas sekmīgu attīstību.
3. Biedrības uzdevumi
3.1.1. Veicināt drošības nozares prestižu uzlabojot tēlu, izglītību un
godprātīgas komercdarbības ievērošanu;
3.1.2. Veidot sadarbību ar starptautiskajām drošības profesionāļu asociācijām
un pārstāvēt asociācijas biedrus tajās;
3.1.3. Sadarboties ar atbildīgajām institūcijām un rosināt izmaiņas nozari
ietekmējošajos normatīvajos regulējumos, kas veicina drošības
industrijas sekmīgu attīstību.
4. Simbolika
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4.1. Biedrībai var būt sava simbolika. Izveidošanas gadījumā to apstiprina
izpildinstitūcija – valde.
5. Biedrības darbības termiņš

5.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku;

6. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

6.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas
atbilst valdes noteiktiem kritērijiem, iesniedzot noteiktas formas elektronisku
pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu
nosaka Biedrības valde.
6.2. 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. Biedrības valde uzaicina
pieteikuma iesniedzēju un dod tam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja
neierašanās nav iemesls valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums
rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru
kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav
uzņemts par Biedrības biedru.
6.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to
valdei;
6.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
6.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
6.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
6.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
6.5.4. rodas citi reputācijas, finansiāli, drošības, interešu konflikta riski;
6.6. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības jāpaziņo rakstveidā
izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

7. Biedrības darbības metodes
7.1. Piedalīšanās starptautisko, valsts vai sabiedrisko organizāciju pasākumos, kas
vērsti uz drošības nozares sekmīgu turpmāko attīstību
7.2. Sadarbība un komunikācija ar valsts un nevalstiskajām organizācijām
7.3. Semināru, publisku diskusiju un konferenču organizēšana
7.4. Masu mediju informēšana un regulāra komunikācija ar tiem.
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7.5. Jebkura darbība, kas veicinātu Biedrības mērķu sasniegšanu un nav pretrunā
Latvijas likumiem.
7.6. Biedrības izpildinstitūcijas atbilstoši statūtiem lemj par konkrētām darbības
metodēm, ar kādām izpildāmi Biedrības uzdevumi un sasniedzami Biedrības
mērķi.
7.7. Mērķu sasniegšanas nolūkā Biedrība var nodarboties ar saimniecisko darbību.
Saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi izlietojami Biedrības statūtos
noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai;
7.8. Biedrībai var būt sava manta un tai ir tiesības savā vārdā iegūt personiskas
mantiskas un nemantiskas tiesības, būt prasītājam vai atbildētājam tiesā vai
arbitrāžā, veikt darījumus Latvijā un citās valstīs saskaņā ar Biedrības
mērķiem;

8. Biedrības pārvaldes institūcijas.
8.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde. Biedrības
izpildinstitūcija ir valde.
9. Biedru tiesības un pienākumi
9.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
9.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
9.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu
Biedrības institūcijas protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem un budžetu;
9.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, pamatoti
aizstāvēt savu viedokli;
9.1.4. popularizēt Biedrības mērķus un darbību plašsaziņas līdzekļos;
9.1.5. Izmantot Biedrības logotipu, saskaņā ar valdes apstiprinātajiem
logotipa izmantošanas principiem.
9.2. Biedrības biedru pienākumi:
9.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
9.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
9.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu
realizēšanu,
9.2.4. līdzdarboties Biedrības organizētajos pasākumos.
9.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā
biedra piekrišana.
9.4. Biedrs, ja tam nav rakstveida saskaņojuma no Biedrības valdes, plašsaziņas
līdzekļos nepārstāv Biedrības kopējo viedokli, bet tikai individuāli savu.
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10. Biedrības struktūrvienības
10.1.
Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības;
10.2.
Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar
Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde.
10.3.
Biedrības valde var piesaistīt Biedrībai ekspertus, kas savus
pienākumus veic bezatlīdzības un darbojas kā konsultatīva struktūra.

11. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

11.1.
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija;
11.2.
Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var
piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi;
11.3.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā;
11.4.
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;
11.5.
Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces
nosūtot katram biedram rakstisku (elektronisku) uzaicinājumu;
11.6.
Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 3 dienas pirms
sapulces nosūtot katram biedram rakstisku (elektronisku) uzaicinājumu. Ja
biedru sapulcē paredzēts lemt par izmaiņām statūtos, valdes sastāvā vai
biedrības darbības izbeigšanu – par sapulces sasaukšanu paziņo vismaz 14
dienas pirms.
11.7.
Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse
no klātesošajiem biedriem.
11.8.
Lēmums par statūtu grozījumiem, izmaiņām valdes sastāvā, Biedrības
darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, klāt esot vismaz pusei no
biedriem un, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem.
11.9.
Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 2 nedēļu laikā
tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka par lēmumiem
nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem un biedru sapulcē
piedalās vismaz divi biedri.
11.10.
Papildus biedru sapulce var lemt jautājumus par:
11.10.1.
Valdes vēlēšanām un valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu;
11.10.2.
Biedrības ikgadējā budžeta apstiprināšanu;
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11.10.3.
nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu
ar lietu tiesībām vai cita Biedrības īpašuma apgrūtināšanu;

12. Izpildinstitūcija
12.1.
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem
un vada Biedrības ikdienas darbu un pārstāv to publiski. Biedrības valde
savus uzdevumus pilda bez atlīdzības.
12.2.
Valdes sastāvs:
12.3.
Par valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga pilngadīga, fiziska persona.
12.4.
Vismaz diviem valdes locekļiem ir jābūt Biedrības nodibinātājiem.
12.5.
Biedrības valdi ievēlē biedru sapulce. Valde tiek ievēlētā uz laiku, kas
nav ilgāks par trim gadiem, ar tiesībām tikt pārvēlētiem.
12.6.
Valdes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar biedru sapulces
lēmumu.
12.7.
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt DPA kopā ar 1 (vienu) citu valdes
locekli.
12.8.
Valdes uzdevumi:
12.9.
uzraudzīt, lai Biedrības darbība noritētu saskaņā ar likumiem, statūtiem
un biedru sapulces lēmumiem;
12.10.
organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.
12.11.
Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru
sapulces kompetencē;
12.12.
Valdes pienākums ir vienu reizi gadā sasaukt biedru sapulci, un sniegt
ziņojumu par savu un Biedrības darbu.

13. Biedrības darbinieki.
13.1.
Biedrības darbinieks var būt jebkura persona, kurai ir juridiskas
tiesības būt nodarbinātai Latvijas Republikā.
13.2.
Biedrības darbinieku darba samaksu, darba apstākļus, atpūtas laiku,
brīvdienas, atvaļinājumus, sociālo apdrošināšanu un sociālo aizsardzību
nosaka Biedrības valde saskaņā ar Latvijas likumiem.

14. Biedru nauda

14.1.
Biedrības biedri maksā iestāšanās maksu un biedru naudu vienu reizi
mēnesī vai saskaņā ar valdes apstiprināto kārtību. Iestāšanās maksas un
biedru naudas apmēru nosaka Biedrības valde.
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14.2.
Biedrības biedrs var tikt atbrīvots no biedra naudas maksas ar valdes
lēmumu.

15. Biedrības budžeta sastādīšana un līdzekļu izlietošanas kārtība
15.1.
Biedrības budžetu veido:
15.1.1. Biedru iestāšanās iemaksas un biedru naudas.
15.1.2. Juridisku un fizisku personu ziedojumi.
15.1.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības.
15.1.4. Biedru un citu personu mērķiemaksa atsevišķu biedrības uzdevumu
sasniegšanas finansēšanai. (juristiem, pasākumu organizatoriem –
semināriem, u.c.)
15.1.5. Citi likumos atļautie ienākumu gūšanas veidi.
15.2.
Biedrības budžets sastādāms, grāmatvedība un statistiskā uzskaite
kārtojama atbilstoši likuma “Par budžeta un finanšu vadību”, citu attiecīgu
tiesību aktu prasībām, kā arī starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.
15.3.
Biedrības budžeta līdzekļus izlieto:
15.3.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
15.3.2. Biedrības pastāvīgi darbojošos vadības institūciju uzturēšanas
izdevumu segšanai.
15.3.3. Biedrības īpašumu iegādei.
15.3.4. Biedrības darbinieku algošanai.
15.3.5. Citu izdevumu segšanai, kas radušies pildot statūtos noteiktos
uzdevumus.
16. Revīzijas Komisija.
16.1.
Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas
Komisija, kura sastāv no diviem biedriem un kurus ievēlē biedru sapulce uz
vienu gadu (turpmāk – “Revīzijas Komisija”).
16.2.
Biedrības Revīzijas komisijas sastāvā nevar būt Biedrības valdes
loceklis.
16.3.
Revīzijas Komisija:
16.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
16.3.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
16.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
16.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;
16.4.
Revīzijas Komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos,
taču ne retāk kā reizi gadā.
16.5.
Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas
Komisijas atzinuma saņemšanas.
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16.6.
Revīzijas Komisija neatbild par valdes pārkāpumiem, izņemot tos
gadījumus, kad par šiem pārkāpumiem Revīzijas Komisija ir zinājusi, bet nav
informējusi biedru sapulci.
Statūti apstiprināti Rīgā 2021. gada 25. februārī
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