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Zviedrijas Latviešu Apvienības Stokholmas nodaļas statūti 

Stokholmas nodaļa dibināta kā Viduszviedrijas nodaļa 2012.g. 10.martā, pārdevēta par 

Stokholmas nodaļu 2015.gada 11.aprīlī. 

Statūti pieņemti 2019.g. 4. maijā 

§1 Nosaukums, mērķi, biedri 

Nodaļas nosaukums ir Zviedrijas Latviešu apvienības (ZLA) Stokholmas nodaļa (ZLA SN). 

Nodaļas biedri ir arī  ZLA biedri.  

Stokholmas nodaļas galvenie mērķi ir apvienot un atbalstīt tos, kas vēlas veicināt latviešu 

valodas, kultūras un cita veida latviešu identitātes saglabāšanu Zviedrijā. Šo mērķu 

sasniegšanai ZLA Stokholmas nodaļa veicina un atbalsta darbību, kas atbilst šiem mērķiem, 

un pēc saviem ieskatiem sniedz palīdzību un piešķir pabalstus.  

Par Stokholmas nodaļas biedru var kļūt latvietis vai cittautietis no 7.g.v, kas atbalsta 

Zviedrijas latviešu apvienības un Stokholmas nodaļas darbību un mērķus, samaksājot biedra 

gada maksu. Biedru nauda ir maksājama katru gadu līdz aktuālā gada beigām.  

§2 Darbošanās valoda   

Nodaļas pamatvaloda ir latviešu valoda. 

§3 Pilnsapulce un ārkārtas sapulce 

ZLA SN biedru pilnsapulce ir augstākais Stokholmas nodaļas lēmējorgāns. Valde to sasauc ne 

retāk kā vienu reizi gadā. Paziņojumu par pilnsapulces datumu, laiku un vietu valde izsūta 

vēlākais četrpadsmit (14) dienas pirms pilnsapulces datuma, sūtot paziņojumu uz nodaļas 

biedru e-pastu. Pilnsapulce ievēl sapulces priekšsēdētāju, sekretāru un 2 protokola 

parakstītājus. SN biedru pilnsapulci vada sapulces ievēlētais priekšsēdētājs. 

Ārkārtēju biedru pilnsapulci var pieprasīt revīzijas komisija, jeb arī viena trešā daļa no 

balstiesīgajiem biedriem, iesniedzot ZLA SN valdei rakstveida pieprasījumu ar paredzēto 

dienas kārtību. 

Gadījumā, ja ir jautājums par ZLA SN likvidāciju vai statūtu grozījumiem, tad paziņojums 

par sapulces datumu, kā arī nepieciešamie dokumenti jāizsūta vismaz četras nedēļas pirms 

paredzētā sapulces laika.  

Pilnsapulce ir noteicoša pie jebkura ieradušos biedru skaita. 

Pilnsapulce ievēl:  

a) valdes locekļus no 4 – 7,  

b) revīzijas komisiju divu (2) locekļu sastāvā, 

c) vēlēšanu komisiju divu (2) locekļu sastāvā. 

 

Pilnsapulce: 

a) apspriež valdes darbību,  

b) pieņem finanšu un darbības pārskatu, kā arī vadlīnijas turpmākai darbībai,  
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c) nosaka biedru maksas apjomu nākamajam gadam.  

d) lemj par valdes atbrīvošanu no atbildības un saistībām. 

§4 Balsošanas tiesības. 

Balsošanas tiesības ir katram Stokholmas nodaļas biedram, kurš ir samaksājis iepriekšējā gada 

biedru maksu līdz 31.decembrim. Katrs balsstiesīgais Stokholmas nodaļas biedrs var balsot 

tikai klātesot pilnsapulcē.  

§5 Valde    

Stokholmas nodaļas darbību vada valde, kas sastāv no četriem (4) līdz septiņiem (7) 

locekļiem. Valdes darbs ir brīvprātīgs un neatalgots. Stokholmas nodaļas valde ir Stokholmas 

nodaļas izpildorgāns, kas veic darbību saskaņā ar statūtiem, pilnsapulces un valdes 

pieņemtajiem lēmumiem. Valde sasauc kārtējo pilnsapulci. Darbības gada laikā notiek 

regulāras valdes sēdes, ne mazāk kā četras reizes gadā. Valdes locekļi paši sadala amatus, no 

sava vidus izraugot: priekšsēdi, priekšsēdētāja vietnieku, kasieri, sekretāru, biedrzini.  

Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no valdes locekļiem.  

ZLA SN biedrziņa rīcībā ir jābūt biedru sarakstam ar biedru vārdiem, adresēm, dzimšanas 

gadiem, dzimumu, ziņām par iemaksātajām biedru naudām. Šis saraksts jānodod ZLA CV  

tad, kad ZLA CV to pieprasa, valsts pabalsta pieprasīšanas vai cita iemesla dēļ. Ziņojumā 

ietverama informācija par aktuālā gada iemaksātajām biedru naudām.  

§6 Revīzijas komisija 

Revīzijas komisija sastāv no diviem (2) locekļiem. Revidenti revidē kasi un valdes darbību 

vismaz reizi gadā un sniedz pilnsapulcei pārskatu. 

§7 Vēlēšanu komisija 

Vēlēšanu komisija sagatavo priekšlikumu, kā arī  pieņem pilnsapulces laikā iesniegtās 

kandidatūras nākamās valdes sastāvam, kā arī atbild par balsošanas norisi. Vēlēšanu komisija 

sastāv no diviem (2) līdz trim (3) locekļiem. Vēlēšanu komisijas locekļi nevar kandidēt uz SN 

valdes locekļu amatiem. 

§8 Statūtu grozījumi 

ZLA SN statūtus var grozīt, ja divas trešdaļās (2/3) no pilnsapulcē klātesošajiem biedriem 

nobalso par šādiem grozījumiem un grozījumi nav pretrunā ar ZLA statūtiem, mērķiem jeb 

lēmumiem.  

§9 Nodaļās likvidācija 

ZLA SN var likvidēt ar trīš ceturtdaļas (¾) klātesošo biedru vairākumu pilnsapulcē. 

Likvidācijas gadījumā ZLA SN manta tiek nodota ZLA CV org.nr 802002-0197 (Letternas 

Riksförbund i Sverige). 

Gadījumā, ja ZLA tiktu likvidēta, ZLA Stokholmas nodaļa arī tiek likvidēta bez īpaša ZLA 

Stokholmas nodaļas biedru sapulces lēmuma. Šai gadījumā ZLA Stokholmas nodaļai gan ir 

iespēja turpināt savu darbību kā patstāvīgai organizācijai, paturot savu mantu, ja 3/4 no 

klātesošajiem biedriem pilnsapulcē tā nolemj.   


