
BIEDRĪBAS „LATVIJAS SUZUKI ASOCIĀCIJA”
LIELSAPULCES REGLAMENTS

Organizācijas darbība māca mums, ka tas ir veids, kādā mēs kalpojam katram asociācijas biedram, kas
dod mums tiesības pieņemt lēmumus.
/Koen Rens, ESA vadītājs 2009.-2010./

1. Mērķis.
1.1. Ar šo Reglamentu tiek definēta Biedrības „Latvijas Suzuki Asociācijas” Pārstāvju Sapulces, turpmāk

„Lielsapulce”, darbības kārtība.

2. Apzīmējumi.
2.1. Asociācija – Biedrība „Latvijas Suzuki Asociācija”.
2.2. Lielsapulce – Biedrības „Latvijas Suzuki Asociācija” Pārstāvju Sapulce, kas saskaņā ar Biedrības

statūtu 5.1. punktā noteikto, pilda Biedrības biedru sapulces pienākumus.
2.3. Reglaments – Biedrības „Latvijas Suzuki Asociācija” Lielsapulces norises Reglaments.
2.4. ESA – Eiropas Suzuki Asociācija.
2.5. Suzuki ģimenes - ģimenes, kuras piedalās Suzuki mācībās.

3. Vispārējā daļa.
3.1. Savas tiesības piedalīties Asociācijas pārvaldē biedrs īsteno, izvirzot Pārstāvi dalībai Lielsapulcē.
3.2. Lielsapulce darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,

Asociācijas Statūtiem un citiem iekšējiem dokumentiem, kā arī ar šo Reglamentu.
3.3. Lielsapulces ir atklātas.

4. Lielsapulces kompetence.
4.1. Lielsapulce:

4.1.1. ievēl un atsauc Asociācijas Valdes locekļus un Revidentu;
4.1.2. izvirza Pārstāvi un viņa vietnieku Asociācijas pārstāvēšanai ESA (vēlams no A grupas biedru

vidus);
4.1.3. veic grozījumus Asociācijas Statūtos;
4.1.4. apstiprina Asociācijas Gada Pārskatu;
4.1.5. lemj par atlīdzības noteikšanu Valdes locekļiem;
4.1.6. lemj par Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai Asociācijas reorganizāciju;
4.1.7. pieņem lēmumus citos jautājumos, kas nepieciešami Asociācijas sekmīgai darbībai.

5. Kārtējā Lielsapulce.
5.1. Kārtējo Lielsapulci sasauc Valde vismaz vienu reizi gadā. Sasaucot kārtējo Lielsapulci, jāievēro

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētais termiņš gada pārskata apstiprināšanai – 31.
marts.

5.2. Lielsapulcē Valde iepazīstina Asociācijas biedrus ar Gada Pārskatu un sniedz atskaiti par Valdes
darbu aizvadītajā finansu gadā.

5.3. Gada Pārskata apstiprināšana Lielsapulcē ir Valdes laba darba novērtējums.

6. Ārkārtas Lielsapulce.
6.1. Ārkārtas Lielsapulce tiek sasaukta pēc vajadzības. Ārkārtas Lielsapulci sasauc Valde pēc savas

iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Asociācijas biedru,
norādot sasaukšanas iemeslu.

6.2. Ārkārtas Lielsapulces sasaukšanas iniciatori pieprasījumā norāda Lielsapulces sasaukšanas iemeslus
un darba kārtību. Pieprasījumu par Liesapulces sasaukšanu iesniedz Valdei un paziņo par to
Revidentam.
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6.3. Valde izsludina ārkārtas Lielsapulces sasaukšanu ne vēlāk, kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas dienas.

7. Lielsapulces sasaukšanas kārtība.
7.1. Lielsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram

rakstisku uzaicinājumu.
7.2. Uzaicinājumā par Lielsapulces sasaukšanu norāda: Asociācijas nosaukumu un juridisko adresi,

Lielsapulces norises vietu un laiku, Lielsapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), institūciju, kura sasauc
Lielsapulci, darbības, kas biedriem jāveic līdz Lielsapulcei, lai viņi varētu izvirzīt Pārstāvjus, darba
kārtību, vietu un laiku, kur un kad biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem Lielsapulces darba
kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem Lielsapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

7.3. Ja Lielsapulcē paredzēts grozīt Asociācijas Statūtus, paziņojumam, kuru nosūta biedriem,
jāpievieno Statūtu grozījumu projektu, norādot Statūtu jauno redakciju, vai kurus Statūtu punktus
ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.

7.4. Valde nodrošina lēmumu projektu pieejamību biedriem vismaz 14 dienas pirms Lielsapulces.

8. Asociācijas biedru Pārstāvju izvirzīšana, piedalīšanās kārtība Lielsapulcē.
8.1. Saskaņā ar Asociācijas Statūtu 3.1. punktu, Asociācijā apvienojas Suzuki skolotāji ar vecākiem un

citiem interesentiem.
8.2. Saskaņā ar Asociācijas Statūtu 5.1. punktu, Pārstāvjus Lielsapulcei izvirza, ievērojot vienlīdzības

principu – lai Suzuki skolotāji un vecāki būtu pārstāvēti vienādā proporcijā. Ja palielinās Skolotāju
Pārstāvju skaits, tad attiecīgi palielinās arī Vecāku Pārstāvju skaits.

8.3. Skolotāju Pārstāvji Lielsapulcē ir Suzuki skolotāji - A, B1 un B2 grupu biedri, ko izvirza Skolotāju
Sapulce.

8.4. Vecāku Pārstāvjus no sava vidus izvirza Vecāku Sapulce. Vecāku Sapulce sastāv no grupām – katrs
Suzuki skolotājs veido savu Suzuki ģimeņu grupu. Lai tiktu īstenotas visu Suzuki ģimeņu tiesības būt
pārstāvētiem Lielsapulcē, katra grupa izvirza vienu (1) Vecāku Pārstāvi Asociācijas Lielsapulcei. Ja
kāda grupa neizvirza savu Vecāku Pārstāvi, šīs grupas vecāku pārstāvību ir tiesības nodot citai
grupai, lai ievērotu vienlīdzības principu, ka skolotāji un vecāki ir pārstāvēti vienādā proporcijā.

8.5. Pārstāvji var piedalīties Lielsapulcē tikai personīgi. Katram Pārstāvim Lielsapulcē ir viena balss.
8.6. Pirms sapulces sākuma notiek Pārstāvju reģistrācija. Katram reģistrētajam pārstāvim tiek izsniegts

balsošanas biļetens, kuru viņš izmanto balsošanai Lielsapulces laikā. Reģistrētie Pārstāvji parakstās
Valdes sagatavotajā Pārstāvju Sarakstā.

8.7. Pirms Lielsapulces atklāšanas tiek saskaitīti reģistrētie Pārstāvji, lai noteiktu, vai Lielsapulce ir
lemttiesīga.

9. Lielsapulcē izskatāmie jautājumi.
9.1. Lielsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka personas vai institūcija, kas ierosina

sasaukt Lielsapulci.
9.2. Lielsapulce var pieņemt lēmumus tikai darba kārtības jautājumos, kuri norādīti aicinājumā par

Lielsapulces sasaukšanu.
9.3. Valde vai cita institūcija, kura sasauc Lielsapulci, papildu jautājumus iekļauj Lielsapulces darba

kārtībā un izsludina tos tāpat kā paziņojumu par Lielsapulces sasaukšanu, ne vēlāk kā divas nedēļas
pirms Lielsapulces.

10. Lielsapulces norise un lēmumu pieņemšanas kārtība.
10.1. Lielsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no izvirzītajiem Pārstāvjiem.
10.2. Ja Lielsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota

Lielsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar
nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

10.3. Lielsapulcē lēmumus pieņem atklāti balsojot.
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10.4. Lielsapulces 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.

10.5. Lielsapulci atklāj Asociācijas Prezidents vai Viceprezidents.
10.6. Pēc Lielsapulces atklāšanas Pārstāvji balsojumā bez biļeteniem, ar vienkāršu balsu vairākumu,

ievēl sapulces Vadītāju un balsu skaitīšanas komisiju.
10.7. Pēc Lielsapulces Vadītāja priekšlikuma sapulce balsojumā bez biļeteniem, ar vienkāršu balsu

vairākumu, ievēl sekretāru (protokolētāju).
10.8. Lielsapulces Vadītājs iepazīstina Pārstāvjus ar izziņoto Lielsapulces darba kārtību, ienākušajiem

priekšlikumiem par papildu izskatāmajiem jautājumiem, piedāvā Pārstāvjiem apstiprināt galīgo
Lielsapulces darba kārtību, jautājumu izskatīšanas secību, noteikt jautājumu uzdošanai
paredzēto laiku, kā arī noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo laika limitu. Šajā punktā
minētie organizatoriskie jautājumi tiek izlemti vienā balsojumā, izmantojot balsošanas
biļetenus.

11. Lielsapulces protokols.
11.1. Lielsapulces norise tiek protokolēta.
11.2. Protokolu paraksta Lielsapulces Vadītājs un sekretārs.
11.3. Protokolam pievieno Pārstāvju Sarakstu un dokumentus, kuri attiecas uz Lielsapulci.
11.4. Asociācijas biedriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem un

bez maksas saņemt to kopijas vai izrakstu.

12. Balsstiesību ierobežojumi.
12.1. Pārstāvim nav balsstiesību, ja viņš ir Valdes loceklis, likvidators, Revidents - pieņemot lēmumu

par viņa ievēlēšanu, atsaukšanu, neuzticības izteikšanu viņam vai prasības celšanu pret viņu.

13. Lielsapulces sasaukšanas izdevumi.
13.1. Izdevumus, kas saistīti ar Lielsapulces sasaukšanu, sedz Asociācija.

14. Izmaiņas Reglamentā.
14.1. Reglamentu izskata no jauna ik pēc 3 gadiem, ja nav radusies nepieciešamība to grozīt agrāk.
14.2. Priekšlikumus Reglamenta grozījumiem var iesniegt Asociācijas biedri, Valdes locekļi, Revidents.

Priekšlikumi Reglamenta grozījumiem iesniedzami rakstiski, pamatojot tos un norādot, kurš no
Reglamenta punktiem ir grozāms. Asociācijas Valde dod rīkojumu Reglamenta grozīšanai vai
ārpuskārtas pārskatīšanai, ja atrod to par nepieciešamu. Valdes sagatavotos grozījumus
Reglamentā, Reglamenta jauno redakciju vai Valdes lēmumu par atteikumu veikt ierosinātos
grozījumus Reglamentā, izskata un apstiprina Lielsapulce.

Reglaments apstiprināts Asociācijas dibināšanas sapulcē
Rīgā, 2013. gada 17.februārī


