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Daugavpils Universitāte;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
Latvijas Universitāte;
Liepājas Universitāte;
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija;
Rīgas Stradiņa universitāte;
Rīgas Tehniskā universitāte;
Ventspils Augstskola;
Vidzemes Augstskola.
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 atbalstīt

izglītību Latvijā, veicinot
mūžizglītības jomas attīstību
augstskolās un koledžās

 veicināt Latvijas izglītības nozares terminoloģijas sakārtošanu
un tās atbilstības starptautiskiem (Eiropas un pasaules)
standartiem nodrošināšanu;
 uz biedru sniegtas informācijas pamata izstrādāt un biedru
vārdā paust sabiedrībai un konkrētiem tiesību subjektiem
viedokli par biedrības kompetencē ietilpstošiem jautājumiem,
tai skaitā veikt normatīvo aktu un to grozījumu projektu
izstrādāšanu, piedalīties valsts un pašvaldību izstrādāto
plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un citu lēmumu
projektu apspriešanā;
 izveidot un uzturēt biedru piedāvāto pieaugušo izglītības un
tālākizglītības programmu un kursu datu bāzi, kā arī nodrošināt
tās publisku pieejamību;
 koordinēt un veikt biedru kopēju izglītības programmu un kursu
izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī informēt par to pieejamību
sabiedrību un konkrētos tiesību subjektus;
 organizēt pasākumus iepriekšējās izglītības un profesionālās
pieredzes atzīšanai biedru īstenoto studiju un tālākizglītības
programmām;
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 izstrādāt un ieviest biedru īstenoto formālas un
neformālas izglītības programmu un kursu rezultātu
savstarpēju atzīšanas sistēmu, kā arī nodrošināt tās
darbību;
 organizēt mācībspēku apmaiņu biedru starpā;
 organizēt pieredzes apmaiņas vizītes gan biedru starpā,
gan sadarbībā ar citām Latvijas un ārvalstu organizācijām;
 izstrādāt un īstenot mācībspēku kvalifikācijas
pilnveidošanas pasākumus;
 veicināt ārzemju pasniedzēju iesaistīšanu Biedrības un tās
biedru programmu īstenošanā;
 pārstāvēt biedru intereses attiecībās ar citām
organizācijām un fiziskām personām atbilstoši Biedrības
kompetencei;
 piedalīties valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu
tiesību subjektu izsludinātajos iepirkumos, iesaistīt
biedrus pasūtījumu izpildīšanā, informēt biedrus par
izsludinātajiem iepirkumiem;

 veikt pētījumus izglītības jomā;
 veicināt sabiedrības izpratni par mūžizglītības
jautājumiem;
 izdot grāmatas un citus izdevumus, izgatavot audio un
video ierakstus un citus materiālus;
 organizēt pasākumus (konferences, izstādes, seminārus
u.c.);
 izplatīt informāciju par savu un biedru darbību Biedrības
mājas lapā, plašsaziņas līdzekļos, izdevumos, piedaloties
konferencēs un semināros, kā arī izmantojot citus
informācijas izplatīšanas līdzekļus;
 sadarboties ar citām organizācijām Biedrības kompetencē
esošajās jomās;
 patstāvīgi vai sadarbībā ar biedriem īstenot starptautiska
un Latvijas mēroga projektus neatkarīgi no finansējuma
avota atbilstoši Biedrības kompetencei.
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Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru
sapulce, valde un padome;
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības
institūcija;
Katram biedram ir tiesības piedalīties biedru
sapulcē;
Biedri piedalās biedru sapulcē ar pārstāvja
starpniecību. Pilnvara piedalīties biedru
sapulces darbā, t.sk. balsot biedru sapulces
sēdēs izdodama rakstveidā.

◦ Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde sastāv no
trīs locekļiem. Valdi ievēl uz laiku līdz trīs
gadiem. Valdes locekļiem nav tiesību nodot savas
pilnvaras trešajām personām.
Valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru no valdes
locekļu vidus ievēl biedru sapulce. Laikā, kad
valdes priekšsēdētājs objektīvu iemeslu dēļ nav
spējīgs pildīt savus pienākumus viņa pienākumus
pilda Padomes nozīmētais valdes loceklis.
Valdes locekļi pārstāv biedrību katrs atsevišķi .

4

8/28/2014

 piedalīties Biedrības pārvaldē;
 saņemt informāciju par Biedrības
darbību;
 piedalīties visos Biedrības
organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbību
un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu
viedokli.

 ievērot Biedrības statūtus un pildīt
Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;
 maksāt biedra naudu biedru sapulces
noteiktajā apmērā un kārtībā;
 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt
Biedrības mērķa un uzdevumu
realizēšanu.

5

8/28/2014

 biedru uzņemšanas maksa (100 Ls) un biedru
nauda (50 Ls gadā);
 ziedojumi, dāvinājumi, mantojumi un legāti;
 ienākumi, kas gūti no saimnieciskās un
profesionālās darbības;
 konkrētu projektu finansējums no Latvijas, citu
valstu un starptautiskiem (t.sk. Eiropas
Savienības) fondiem, organizācijām, iestādēm,
uzņēmumiem, privātpersonām;
 par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta.



Biedrības finansiālās un saimnieciskās
darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz diviem gadiem.
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