
 

 

1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L A T V I J A S  S U Z U K I  A S O C I Ā C I J A  

 
  
 
 

ss tt aa tt ūū tt ii   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APSTIRPINĀTI: 
 Dibināšanas sapulcē  

Rīgā, 2013. gada 17.februārī 
 

AR GROZĪJUMIEM: 
Lielsapulcē Rīgā, 2015.gada 28.martā  

Lielspulcē Ikšķilē, 2018.gada 24.martā 
 

 



 

 

2 

 

 
1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi. 

 
1. Biedrības nosaukums ir „ Latvijas Suzuki Asociācija” (turpmāk Asociācija). 
2. Biedrības nosaukuma abreviatūra ir „ LvSA”. 
3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Suzuki Association”. 
4. Asociācija ir Eiropas Suzuki Asociācijas biedrs un ir vienīgā nacionālā Suzuki  

Asociācija Latvijas Republikā. 
5. Asociācijas juridiskā adrese ir Stirnu iela 37a – 62, Rīga, LV1084. 
6. Asociācija ir dibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
 

2.nodaļa. Asociācijas mērķis un uzdevumi  
 

"Ikvienam piemīt talanta dīglis. Šī dīgļa attīstīšanās par brīnišķīgām spējām ir atkarīga no 
tā, kādā augsnē tas aug."  / Šiniči Suzuki / 

 
Mērķis 

 
1. Asociācijas mērķis ir: 

1.1. izplatīt, ieviest un attīstīt Dr. Šiniči Suzuki filozofiju un izglītības metodi Latvijā; 
1.2. attīstīt ikviena cilvēka neierobežoto spēju potenciālu pašā iedīglī, veicinot  

Suzuki skolotāju izglītošanu un vecāku iekļaušanu, radot ģimenisku un 
iedvesmojošu izglītības vidi.  

 
Uzdevumi 

 
2. Saglabāt Dr. Šiniči Suzuki filozofijas un izglītības metodes profesionālos standartus 

un nodrošināt „Suzuki” vārda lietošanu saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Eiropas 
Suzuki Asociāciju (turpmāk ESA). 

3. Nodrošināt kvalificētu Suzuki skolotāju sagatavošanu Latvijā. 
4. Atbalstīt Suzuki skolotājus Suzuki programmu izveidē un īstenošanā. 
5. Organizēt valsts mēroga Suzuki pasākumus.  
6. Veicināt vecāku līdzdarbību savu bērnu izglītošanā, lietojot Suzuki metodi. 
7. Veicināt informācijas pieejamību sabiedrībā par Suzuki metodi. 
8. Atbalstīt Asociācijas pārstāvniecību ESA un sadarboties ar citu valstu Suzuki 

organizācijām. 
9. Piesaistīt līdzekļus Asociācijas mērķu īstenošanai (ziedojumu, ieguldījumu, projektu 

u.c. veidos). 
10. Cita likumīga darbība šajos statūtos noteiktā mērķa īstenošanai. 
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3. nodaļa Asociācijas biedri  
 

Biedru dalība biedrībā 
 

1. Asociācijā apvienojas Suzuki skolotāji ar vecākiem un citiem interesentiem. 
2. Asociācija ir biedru kopa, kur ikviena cilvēka spējām un ideāliem ir īpaša vieta un  

vērtība. Mēs visi un ikviens no mums ir Asociācija. 
3. Asociācijas biedri ir aicināti būt iniciatīvas pilni gan piedaloties Asociācijas pārvaldē, 

gan visās Asociācijas organizētajās aktivitātēs; paust priekšlikumus, kā arī dalīties ar 
pieredzi un idejām. 

4. Asociācija ir komanda. Tās biedru starpā pastāv diskusijas, ikdienas domu apmaiņa, 
uzmundrinājums, iedrošinājums un savstarpējas iedvesmošanās gars.  

5. Asociācijas biedri ar savu atsaucību, pozitīvo attieksmi, sadarbību un atbildību ir 
atbalsts viens otram un stiprina Asociācijas labo vārdu. 

 
Biedru piederība, iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana. 

 
6. Asociācijā darbojas īstenie biedri, asociētie biedri un Goda biedri (turpmāk tekstā 

kopā saukti – biedri), kuri iedalās pēc profesionālās kompetences: A, B un C grupās. 
7. Biedru piederība: 

7.1. Pie A grupas biedriem pieder pilnībā kvalificēti Suzuki skolotāji (ESA 
5.līmenis (ESA Diploms) vai diploms, ko atzīst ESA valde).  

7.2. Pie B grupas biedriem pieder pārējie Suzuki skolotāji, kas iedalīti šādi:  
7.2.1. B1 grupas biedri: ESA kvalificēti 3. vai 4. līmeņa Suzuki skolotāji 

(ESA sertifikāts),  
7.2.2. B2 grupas biedri: ESA kvalificēti 1. vai 2. līmeņa Suzuki skolotāji 

(ESA sertifikāts),  
7.2.3. B3 grupas biedri: skolotāji, kas apgūst ESA 1. kvalifikācijas līmeni 

un citi mūzikas skolotāji.  
7.3. Pie C grupas biedriem pieder Suzuki ģimenes un citi interesenti, kas iedalīti 

šādi:  
7.3.1. C1 grupas biedri: Suzuki ģimenes (ģimenes, kuras piedalās Suzuki 

mācībās) un pieaugušie audzēkņi. Suzuki ģimeni Asociācijā pārstāv 
viens no vecākiem. 

7.3.2. C2 grupas biedri: citi interesenti. 
8. Asociācijas īstenie biedri ir A grupas, B1, B2 un C1 grupas biedri. 
9. Asociācijas asociētie biedri ir B3 un C2 grupas biedri. 
10. Suzuki skolotāja vārdu drīkst lietot tikai ESA Suzuki kvalifikācijas sertifikātu 

ieguvušas personas.  
11. Par īpašu ieguldījumu Asociācijas Lielsapulce ieceļ Asociācijas Goda biedrus. 
12. Asociācijā var iestāties jebkura fiziska persona, kura atbalsta Asociācijas mērķus, 

iesniedzot Valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam 
klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Asociācijas Valde. 
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13. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā 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. 

14. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Lielsapulcei. Ja arī 
Lielsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas 
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa 
izbeigšanās. 

15. Biedra piederība Asociācijai beidzas ar: 
15.1. biedra nāvi; 
15.2. ar biedra rakstisku iesniegumu par izstāšanos no Asociācijas; 
15.3. ar Valdes lēmumu.  

16. Biedra piederību Asociācijai drīkst pārtraukt, ja biedram vairs nav saistoši statūtos 
noteiktie piederības nosacījumi. 

17. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar Valdes lēmumu, ja:  
17.1. biedrs nav samaksājis biedra iemaksas;  
17.2. biedrs nepilda Lielsapulces un Valdes lēmumus; 
17.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
17.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto, 

tādējādi, nodarot kaitējumu Asociācijai. 
18. Jautājumu par Asociācijas 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 Asociācijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo 
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

19. Ja biedra piederība Asociācijai beidzas finansiālā gada laikā, biedra iemaksas ir 
jāsamaksā pilnā apmērā par kārtējo gadu. Atsevišķus gadījumus Valde izskata 
individuāli. 

 
Biedru tiesības un pienākumi. 

 
20. Asociācijas īsteno biedru tiesības: 

20.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē.  
20.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar 

visu Asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
20.3. piedalīties Asociācijas iniciatīvas un atbalsta grupās, un citās 

Asociācijas aktivitātēs, iesniegt priekšlikumus par Asociācijas darbību 
un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

21. Asociācijas īsteno biedru pienākumi: 
21.1. ievērot Asociācijas Statūtus un pildīt Lielsapulces un Valdes 

lēmumus; 
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21.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķa un uzdevumu 
realizēšanu; 

21.3. regulāri maksāt biedra iemaksas. 
22. Asociācijas asociētajiem biedriem ir visas īsteno biedru tiesības un pienākumi, 

izņemot - asociētajiem biedriem nav balsstiesību, viņus nevar izvirzīt par Pārstāvjiem 
Lielsapulcē un ievēlēt Asociācijas pārvaldē. 

23. Asociācijas Goda biedriem ir visas īsteno biedru tiesības un pienākumi. Goda biedri ir 
atbrīvoti no biedru iemaksām. 

24. Saistības biedram var noteikt ar Lielsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram 
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 
4.nodaļa. Struktūrvienības. 

 
1. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas struktūrvienības. 
2. Struktūrvienību darbību, tiesības, pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju regulē 

struktūrvienību darbības noteikumi, ko apstiprina Asociācijas Lielsapulce. 
 

5.nodaļa. Asociācijas pārvaldes struktūra 
 

Lielsapulce  
 

1. Biedru sapulces pienākumus pilda Pārstāvju Sapulce (turpmāk – Lielsapulce).  
Pārstāvjus Lielsapulcei izvirza, ievērojot vienlīdzības principu, lai skolotāji un vecāki 
būtu pārstāvēti vienādā proporcijā.  

2. Lielsapulces Pārstāvju izvirzīšanas kārtību, sasaukšanas un norises kārtību nosaka 
Lielsapulces Reglaments. Reglamentu apstiprina Lielsapulce. 

3. Lielsapulci sasauc Valde ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam. 
4. Katram Asociācijas Pārstāvim Lielsapulcē ir viena balss. 
5. Lielsapulces ir atklātas. 
6. Lielsapulcē Valde iepazīstina Asociācijas biedrus ar Gada Pārskatu un sniedz atskaiti 

par Valdes darbu aizvadītajā finansu gadā. 
7. Gada Pārskata apstiprināšana Lielsapulcē ir Valdes laba darba novērtējums. 
8. Lielsapulce uz 3 (trim) gadiem ieceļ vienu Pārstāvi un tā vietnieku, kas Asociāciju 

reprezentēs ESA. Abiem Pārstāvjiem vēlams būt A grupas biedriem. 
9. Ārkārtas Lielsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas 
iemeslu. 

10. Lielsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram 
biedram rakstisku uzaicinājumu.  

11. Lielsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no izvirzītajiem 
pārstāvjiem. 

12. 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. 
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13. 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. 

 
Valde  

 
14. Asociācijas izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 5 (pieciem) Valdes locekļiem, 

kurus, pēc iespējas ievērojot skolotāju un vecāku proporciju, no Asociācijas biedru 
vidus uz 3 (trim) gadiem ievēl Lielsapulce, ņemot vērā pretendentu prasmju un 
pieredzes daudzveidību atbilstoši Asociācijas mērķim un uzdevumiem. 

15. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja 
vietnieku, kuri vienlaikus ir arī attiecīgi Asociācijas Prezidents un Viceprezidents. 

16. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Asociācijai paziņojumu par Valdes locekļa 
amata atstāšanu. 

17. Lielsapulce jebkurā laikā drīkst atstādināt no amata Valdes locekli, ja tas nepilda vai 
nepienācīgi pilda savus pienākumus. Atstādinātā Valdes locekļa vietā Lielsapulce 
ievēl jaunu Valdes locekli. 

18. Valde pārzina un vada Asociācijas lietas. Tā pārvalda Asociācijas mantu un rīkojas ar 
tās līdzekļiem atbilstoši šiem Statūtiem un Lielsapulces lēmumiem. 

19. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Lielsapulces kompetencē. 
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.  
Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

20. Asociācijas Prezidents un Viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju katrs atsevišķi, 
bet pārējie Valdes locekļi katrs kopā ar vēl vienu Valdes locekli.  

21. Par Valdes locekļu atlīdzību lemj Lielsapulce. 
 

Skolotāju Padome 
 

22. Skolotāju Padome ir padomdevēja institūcija, kura konsultē Valdi jautājumos, kas ir 
Suzuki skolotāju kompetencē un attiecas uz mācīšanas pieejas specifiku. 

23. Skolotāju Padome sastāv no 4 līdz 10 locekļiem - A, B1 un B2 grupu biedriem, kurus 
uz 3 (trim) gadiem ievēl Skolotāju Sapulce. 

24. Skolotāju Padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Skolotāju 
Padomes Nolikums, ko apstiprina Lielsapulce. 

 
Skolotāju Sapulce  

 
25. Skolotāju Sapulce apvieno visus Asociācijas Suzuki skolotājus un citus mūzikas  

skolotājus – A un B grupu biedrus. 
26. Skolotāju Sapulce no sava vidus ievēl Skolotāju Padomes locekļus un Lielsapulces 

Reglamentā noteiktā kārtībā izvirza Skolotāju Pārstāvjus Lielsapulcei. 
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Vecāku Sapulce  
 

27. Vecāku Sapulce apvieno Suzuki vecākus, pieaugušos audzēkņus un citus 
interesentus.  

28. Vecāku Sapulce Lielsapulces Reglamentā noteiktā kārtībā izvirza Vecāku Pārstāvjus 
Lielsapulcei. 

 
 

6.nodaļa. Revidents. 
 

1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl 
Lielsapulce uz vienu gadu. 

2. Revidents nevar būt Asociācijas Valdes loceklis. 
3. Revidents: 

3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu; 
3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu; 
3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības  

uzlabošanu. 
4. Revidents veic revīziju Lielsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 
5. Lielsapulce apstiprina Asociācijas Gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 

saņemšanas. 
 
 

7.nodaļa. Biedru iemaksas.  
 

1. Asociācijas biedri veic ikgadējās biedru iemaksas. 
2. Biedru iemaksu apmērus un kārtību nosaka Lielsapulce.  

 
 
Latvijas Suzuki asociācijas  
Valdes priekšsēdētāja:   
  
      
     ______________________ /Kristīne Rāviņa/ 
 
 

 

 


