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I
Biedrības nosaukums
(1) Biedrības nosaukums ir Latvijas Prokuroru biedrība.

II
Biedrības statuss
(1) Latvijas Prokuroru biedrība (turpmāk tekstā – biedrība) ir neatkarīga, bezpeļņas,
brīvprātīga, profesionāla apvienība, kas apvieno Latvijas Republikas prokurorus un
veicina prokuroru profesionālo izaugsmi, garīgo, sociāli - materiālo interešu
aizsardzību, prokuroru prestiža, tiesu varas stiprināšanu un tiesiskas valsts
aizsardzību.
(2) Biedrība darbojas uz statūtu pamata un ir neatkarīga.
(3) Biedrība veic publisko darbību.
(4) Biedrība ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs un rēķins bankā.
(5) Biedrībai ir sava simbolika, kuru apstiprina biedru sapulce.

III
Biedrības mērķi
(1) Biedrības mērķi ir:
1) apvienot Latvijas prokurorus kopīgā saimē, lai veicinātu prokuroru garīgo,
profesionālo, sociāli- materiālo tiesību aizsardzību, prokuroru amata prestiža un
tiesu varas stiprināšanu valstī;
2) stiprināt prokuroru profesionālo neatkarību un veicināt sabiedrības uzticību
prokuroriem;
3) paaugstināt prokuroru profesionalitāti un kvalifikāciju;
4) stiprināt un iestāties par Latvijas Republikas Prokuratūru kā neatkarīgu tiesu
varas institūciju;
5) iestāties par prokuroru amatam atbilstošu darba atalgojumu un pienācīgiem
darba apstākļiem;
6) pētīt un analizēt Latvijas un citu valstu tiesu praksi, sniedzot rekomendācijas to
izmantošanai praktiskajā darbā;
7) iesaistīties tiesību aktu pilnveidošanā, nepieciešamības gadījumos izstrādājot
likumprojektus;
8) rūpēties par Latvijas valsts vēsturisko tiesisko tradīciju un prokuratūras
vēstures apzināšanu un saglabāšanu;
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9) aizstāvēt biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses;
10) veicināt biedrības biedru kopējo sadarbību, savstarpējo kontaktu uzturēšanu,
sakaru dibināšanu un sadarbības veicināšanu ar citu valstu prokuroru biedrībām.
(2) Biedrības darbības formas ir:
1) normatīvo aktu projektu apspriešana un sava viedokļa izteikšana;
2) sadarbība ar ārvalstu un starptautiskajām prokuroru apvienībām, valsts un
starptautisku simpoziju, konferenču, sanāksmju un tikšanos organizēšana;
3) biedrības biedru pulcēšana savstarpējai domu apmaiņai, disputam;
4) priekšlasījumu, ekskursiju un atpūtas pasākumu organizēšana;
5) periodisku izdevumu un citas juridiskās literatūras izdošana;
6) piedalīties, organizēt un veicināt projektu izstrādi biedrības mērķu
sasniegšanai;
7) viedokļa izteikšana ģenerālprokuroram, ģenerālprokurora padomei, prokuroru
atestācijas un kvalifikācijas komisijām.
IV
Biedrības biedri, viņu tiesības un pienākumi
Goda biedri
(1) Ikviens Latvijas Republikas Prokuratūras prokurors var kļūt par biedrības
biedru.
(2) Prokuroram, kurš vēlas iestāties biedrībā, jāiesniedz rakstisks iesniegums
biedrības prezidentam vai valdei un jāiemaksā iestāšanās nauda biedrības bankas
kontā.
(3) Jautājumu par prokurora uzņemšanu biedrībā izlemj biedrības valde, ne vēlāk
kā mēneša laikā no atbilstoša iesnieguma saņemšanas dienas.
(4) Biedrības biedra pienākums ir:
1) ievērot biedrības statūtus;
2) augstu turēt prokuroru godu un cieņu;
3) aizstāvēt biedru tiesības un likumīgās intereses;
4) maksāt biedra naudu.
(5) Biedrības biedra tiesības ir:
1) vēlēt un tikt ievēlētam biedrības vadības institūcijās un piedalīties visos
biedrības pasākumos;
2) piedalīties biedrības vadības institūciju sēdēs;
3) prasīt savu tiesību un likumīgo interešu aizstāvību;
4) izstāties no biedrības, par to rakstiski paziņojot biedrības prezidentam vai
valdei.
(6) Biedrs tiek izslēgts no biedrības, ja:
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1) pārkāpj statūtus;
2) tiek atbrīvots no prokurora amata;
3) bez attaisnojošiem iemesliem vairāk kā sešus mēnešus nemaksā biedra
naudu.
(7) Lēmumu par izslēgšanu no biedrības pieņem biedrības valde. Valdes lēmumu
var pārsūdzēt biedru sapulcē.
(8) Izstāšanās vai izslēgšanas gadījumos biedra veiktās iemaksas netiek
atmaksātas.
(9) Par biedrības biedru var būt arī pensionējies prokurors.
(10) Pensionējies prokurors, kurš vēlas iestāties biedrībā, iesniedz rakstisku
iesniegumu biedrības prezidentam vai valdei.
(11) Jautājumu par pensionētā prokurora uzņemšanu biedrībā izlemj biedrības
valde, kuras lēmumu var pārsūdzēt biedru sapulcē.
(12) Pensionētais prokurors, kurš uzņemts biedrībā, ir atbrīvots no biedra naudas
maksāšanas, bet vienreizēja iestāšanās nauda iemaksājama pēc uzņemšanas
biedrībā.
(13) Pensionētam prokuroram, kurš uzņemts biedrībā, ir tiesības piedalīties biedru
sapulcē ar padomdevēja tiesībām.
(14) Biedrībā var uzņemt Goda Biedru, par ko lemj biedru sapulce pēc biedra
ierosinājuma. Goda Biedrs nemaksā iestāšanās naudu un biedra naudu, bet viņam
ir tiesības piedalīties biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām.
V
Biedru sapulce
(1) Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, kuru sasauc ne retāk kā
vienu reizi gadā. Ārkārtas sapulci var sasaukt pēc biedrības valdes iniciatīvas, vai
arī ne mazāk kā pēc 1/10 biedrības biedru pieprasījuma.
(2) Sapulces laiku, vietu, darba kārtību nosaka biedrības valde, paziņojot par to
visiem biedriem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Sapulces sasaukšana
tiek realizēta ar e-pasta starpniecību vai rakstiski, katram biedram pa pastu nosūtot
atbilstošu uzaicinājumu.
(Punkta redakcijā, kas apstiprināta biedrības 2022. gada 17. marta kopsapulcē).

(3) Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
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Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc
piecām nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību,
ievērojot statūtu 5.2.punkta nosacījumus. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga
pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja
biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem. Sapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot. Katram
biedram biedru sapulcē ir viena balss.
Biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no
klātesošajiem biedriem.
(4) Biedrs var rakstveidā pilnvarot citu biedru, izņemot valdes locekli vai
revidentu, pārstāvēt viņu biedru sapulcē.
(5) Sapulci vada biedrības prezidents, viceprezidents vai kāds no biedrības valdes
locekļiem.
(6) Biedru sapulce:
1) tiesīga grozīt, papildināt biedrības statūtus;
2) ir tiesīga atcelt biedrības valdes lēmumus;
3) ievēl, atsauc biedrības valdes locekļus;
4) ievēl, atsauc biedrības prezidentu;
5) ievēl, atsauc revidentu;
6) nosaka iestāšanās un biedru naudas apmērus;
7) lemj par biedrības iestāšanos un darbību starptautiskās prokuroru apvienībās
(asociācijās);
8) apstiprina biedrības simboliku;
9)tiesīga lemt par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju
10) tiesīga lemt jebkuru biedrības intereses skarošu jautājumu.
VI
Biedrības prezidents un valde
(1) Valde ir biedrības pārvaldes institūcija, kas vada un koordinē biedrības darbu
biedru sapulces starplaikos. Valdi veido 6 (seši) valdes locekļi un biedrības
prezidents.
(2) Sešus valdes locekļus un biedrības prezidentu ievēl no biedru vidus uz 3
(trim) gadiem aizklāti balsojot, ja biedru sapulce nenolemj citādi. Biedrības valde
no valdes locekļu vidus ievēl biedrības viceprezidentu pirmajā sasauktajā valdes
sēdē.
Ievēlētajam biedrības prezidentam, viceprezidentam un valdes locekļiem nav
ierobežojums tikt ievēlētiem atkārtoti. Valdes locekļu, viceprezidenta, biedrības
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prezidenta un revidenta amati nav savienojami ar Latvijas Republikas
ģenerālprokurora un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras departamentu
virsprokuroru amatiem.
(3) Valdes sēdes sasauc biedrības prezidents pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi
trijos mēnešos. Biedrības prezidenta prombūtnē valdes sēdes var sasaukt
biedrības viceprezidents, kas uz biedrības prezidenta prombūtnes laiku pilda
biedrības prezidenta pienākumus. Valdes sēde ir arī jāsasauc, ja to pieprasa
vismaz trīs valdes locekļi.
(4) Valdes locekļiem par valdes sēdes laiku, vietu un darba kārtību paziņo ne
vēlāk kā 2 nedēļas iepriekš, izņemot steidzamības gadījumus.
(5) Valde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā četri valdes locekļi.
Valdes sēdes vada biedrības prezidents, bet viņa prombūtnes laikā biedrības
viceprezidents. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo balsu vairākumu. Balsīm
sadaloties līdzīgi, jautājumu izšķir sēdes vadītāja balss.
(6) Biedrības valde:
1) organizē biedru sapulcē pieņemto lēmumu izpildi;
2) organizē darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai;
3) uzņem biedrībā biedrus;
4) piešķir biedrības Atzinības rakstus;
5) lemj par biedrības naudas līdzekļu izlietošanu;
6) pēc biedrības biedra lūguma biedrības vārdā savas kompetences ietvaros
aizstāv viņa tiesības un likumīgās intereses;
7) organizē biedrības pasākumus;
8) pilnvaro atsevišķus biedrības valdes locekļus vai biedrības biedrus pārstāvēt
biedrību;
9) apspriež likumu un citu normatīvo aktu projektus;
10) ir tiesīga apturēt biedrības prezidenta un viceprezidenta lēmumus;
11) biedru sapulču starplaikā ir tiesīga pieņemt valdes locekļa un revidenta
atkāpšanos, ja tie:
- paši izsaka šādu vēlēšanos,
- izstājas no biedrības.
(7) Visus vēlētos amatus biedri pilda bez samaksas, bet viņiem ir tiesības uz to
izdevumu atlīdzināšanu, kas viņiem ir radušies, pildot šos pienākumus.
(8) Valde pēc trīs valdes locekļu ierosinājuma atsevišķus jautājumus var izlemt
aptaujas kārtībā ar rakstisku vēstuļu vai faksimila apmaiņu.
(9) Valdes loceklis pārstāv biedrību kopā ar trijiem citiem valdes locekļiem.
(Punkta redakcijā, kas apstiprināta biedrības 2022. gada 17. marta kopsapulcē).
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(10) Biedrības prezidents:
1) pastāvīgi vada biedrības un valdes darbu;
2) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biedrību attiecībās ar citām juridiskām
vai fiziskām personām;
3) biedrības vārdā atver kredītiestādēs norēķinu kontus un atbild par
biedrības finanšu līdzekļu uzskaiti un paraksta finanšu dokumentus;
4) organizē valdes darbu;
5) vada valdes sēdes.
VII
Revidents
(1) Revidentu ievēl biedru sapulce no biedru vidus uz trim gadiem. Ievēlētajam
revidentam nav ierobežojums tikt ievēlētam atkārtoti.
(2) Rīcību ar biedrības finanšu līdzekļiem pārbauda revidents. Revidents var
iepazīties ar visiem biedrības finanšu dokumentiem.
(3) Revidents savā darbībā ir neatkarīgs.
(4) Par veikto revīziju revidents ziņo biedru sapulcei.
VIII
Biedrības manta un finanšu līdzekļi
(1) Biedrībai var būt savs īpašums.
(2) Biedrības finanšu līdzekļus veido biedru iestāšanās maksas, biedru nauda,
ziedojumi un citi biedrības ienākumi, kā arī fizisko vai juridisko personu piešķīrumi,
kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem un ir paredzēti
konkrētiem mērķiem. Valde lemj par ziedojumu, piešķīrumu un ienākumu
pieņemšanu.
(3) Biedrības budžeta izdevumi nedrīkst pārsniegt ieņēmumus.
(4) Biedrība neizsniedz aizdevumus, nedod galvojumus vai ķīlas.
(5) Tikai biedru sapulce var izlemt jautājumu un pieņemt lēmumu par aizdevuma
ņemšanu konkrētiem mērķiem vai projektiem.
(6) Iestāšanās naudu un biedra naudu noteic biedru sapulce vienlaikus ar biedrības
gada budžeta apstiprināšanu.
(7) Iestāšanās nauda un biedra nauda ikvienam ir vienāda. Biedra nauda maksājama
par laika periodu uz priekšu.
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IX
Biedrības darbības izbeigšana
(1) Biedrība izbeidz savu darbību, ja biedru sapulce pieņem lēmumu par
pašlikvidāciju.
(2) Biedrības likvidāciju veic valde.
(3) Pašlikvidācijas gadījumā mantu un līdzekļus nodod labdarībai.
Latvijas Prokuroru biedrības prezidente

Dace Milberga

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

