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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
1.1. Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācija (saīsināti – LAAF) ir patstāvīga, neatkarīga sabiedriska
organizācija, kurā brīvprātīgi apvienojas patstāvīgas aviācijas arodbiedrības un to organizācijas
(turpmāk tekstā – dalīborganizācijas).
1.2. LAAF galvenie darbības pamatprincipi – dalīborganizāciju solidaritāte, vienlīdzība un atklātība
aizstāvot to tiesības un intereses.
1.3. LAAF darbojas saskaņā ar Satversmi, Latvijas Republikas likumu par arodbiedrībām,
starptautiskajām tiesību normām un šiem Statūtiem.
1.4. Savstarpējās attiecības ar valsts, saimnieciskajām institūcijām un citām sabiedriskajām
organizācijām LAAF veido uz līdzvērtīgu partnerattiecību, dialogu un sadarbības pamata.
1.5. LAAF ir Latvijas un starptautiskās arodbiedrību kustības daļa.
1.6. LAAF un tās organizācijām ir juridiskas personas statuss.
1.7. LAAF ir sava simbolika un atribūtika.
2. LAAF MĒRĶI UN UZDEVUMI.
2.1. LAAF darbības mērķis:
Aizstāvēt dalīborganizāciju un to biedru tiesības un intereses Latvijas Republikā un ārpus tās, veicināt
dalīborganizāciju savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar LR un starptautiskām organizācijām.
2.2. Sava mērķa realizēšanai LAAF:
2.2.1. ar vēlēto institūciju starpniecību pārstāv savas dalīborganizācijas un LAAF reģistrā reģistrētās
arodbiedrības, aizstāv viņu darba, profesionālās, ekonomiskās un sociālās tiesības un intereses
attiecībās ar darba devēju, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī tiesā;
2.2.2. veido juridiskos un citus dienestus, sniedz konsultācijas dalīborganizācijām un LAAF reģistrā
reģistrētām arodbiedrībām un veicina to izglītošanu;
2.2.3. ierosina, lai tiktu sauktas pie atbildības vai atbrīvotas no darba amatpersonas, kas pārkāpj darbinieku
tiesības;
2.2.4. pieprasa un saņem no valsts iestādēm informāciju par iedzīvotāju sociālo un ekonomisko
stāvokli un pārmaiņām tajā;
2.2.5. slēdz vienošanos ar sabiedriskajām organizācijām, iekšzemes un ārvalstu arodbiedrībām, iestājas
starptautiskajās arodbiedrību organizācijās;
2.2.6. likumā noteiktajā kārtībā organizē mītiņus, demonstrācijas, piketus un kā galēju savu biedru interešu
aizsardzības līdzekli – streikus;
2.2.7. veicina jauno dalīborganizāciju iestāšanos LAAF;
2.2.8. sniedz informāciju par LAAF darbu, izdod informatīvos izdevumus;
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2.2.9. organizē un piedalās labdarības pasākumos;
2.2.10. vajadzības gadījumā veido sociālās apdrošināšanas, sociālās palīdzības un citus fondus;
2.2.11. īsteno citas darbības metodes, kas veicina LAAF mērķu un uzdevumu realizāciju;
2.2.12. piedalās starptautiskajā kustībā aviācijas nozarē.
3. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA
3.1. LAAF augstākā pārvaldes institūcija ir Kongress.
3.2. LAAF centrālas pārvaldes institūcijas ir: LAAF Kongress un LAAF Valde.
3.3. LAAF sastāvā ir arī LAAF reģistrā reģistrētās arodbiedrības, kuru darbība un sadarbība ar LAAF ir
aprakstīta LAAF reģistrā reģistrēto arodbiedrību nolikumā.
3.4. LAAF Kongress:
3.4.1. Kongresu sasauc ne retāk kā reizi piecos gados, un tas ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā
puse delegātu.
3.4.2. Ja Kongresā piedalās mazāk nekā puse no dalīborganizāciju deleģēto delegātu (biedru pārstāvju)
skaita, tad Kongress nav lemt tiesīgs. Šādā gadījumā tiek atkārtoti sasaukts LAAF Kongress un tas ir
lemt tiesīgs ja Kongresā piedalās vismaz divi delegāti.
3.4.3. Par Kongresa vai atkārtota Kongresa sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par grozījumu izdarīšanu
statūtos, valdes un revīzijas komisijas locekļu ievēlēšanu vai atsaukšanu, lēmuma pieņemšanu par
LAAF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, valde dalīborganizācijām un šo
dalīborganizāciju deleģētiem delegātiem paziņo un tā darba kārtību dara zināmu vismaz 14 dienas
pirms Kongresa vai atkārtotā Kongresa sasaukšanas.
3.4.4. Kongresa delegātus ievēl LAAF dalīborganizācijas, saskaņā ar LAAF valdes noteikto pārstāvniecības
normu un kārtību.
3.4.5. Kongresā lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu, bet statūtus, to
grozījumus un lēmumu par LAAF darbības izbeigšanu, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas
klātesošo

delegātu. Aizklāti jābalso par katru lēmumu, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa klātesošo

delegātu.
3.4.6. Kongresa lēmumi ir saistoši visām LAAF dalīborganizācijām un LAAF reģistrā reģistrētajām
arodbiedrībām.
3.4.7. Kongresa lēmumus paraksta LAAF priekšsēdētājs.
3.4.8. Kongresa kompetencē ir:
-

pieņemt lēmumus par LAAF reorganizāciju, likvidāciju;

-

apstiprināt LAAF statūtus, izdarīt to grozījumus;

-

ievēlēt valdi un revīzijas komisiju;
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-

apspriest un izlemt citus svarīgākos LAAF darbības jautājumus.

3.4.9. Kongresā balsstiesības ir arī LAAF priekšsēdētājam un viņa vietniekiem.
3.4.10. Kongresu atklāj un vada LAAF valdes priekšsēdētājs, ja Kongresa dalībnieki neievēlē citu Kongresa
vadītāju.
3.4.11. Lēmumu par kārtējā Kongresa sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību pieņem LAAF valde un
paziņo delegātiem ne vēlāk kā 14 dienas iepriekš. Paziņojumi par Kongresa norises laiku un vietu tiek
izsūtīti elektroniski uz dalīborganizāciju norādīto e-pasta adresi.
3.5. LAAF ārkārtas kongress:
3.5.1. Ārkārtas kongresu sasauc pēc LAAF valdes vai Revīzijas komisijas iniciatīvas vai arī, ja to pieprasa
ne mazāk kā viena desmitdaļa dalīborganizāciju biedru.
3.5.2. Ārkārtas Kongresam ir tādas pašas pilnvaras kā kārtējam Kongresam.
3.5.3. Ārkārtas Kongresa delegātus ievēl saskaņā ar šo statūtu 3.4.4. punktu.
3.5.4. Par ārkārtas Kongresa sasaukšanas laiku, vietu un tā darba kārtību, LAAF valde paziņo delegātiem ne
vēlāk kā vienu mēnesi pirms tā sākuma. Paziņojumi par ārkārtas Kongresa norises laiku un vietu tiek
izsūtīti elektroniski uz dalīborganizāciju norādīto e-pasta adresi
3.6. LAAF valde:
3.6.1. LAAF valde (tālāk tekstā – Valde) ir augstākā LAAF izpildinstitūcija kongresu starplaikos, kas vada
un koordinē LAAF darbu atbilstoši Statūtiem, lemj visus jautājumus, izņemot tos, kas ir nodoti
Kongresa kompetencē.
3.6.2.Valdi ievēl Kongress uz pieciem gadiem. Valde sastāv no 7 locekļiem. Katra dalīborganizācija ir
tiesīga deleģēt vienu pārstāvi darbam LAAF valdē. Pārstāvju deleģēšanas kārtību nosaka pašas
dalīborganizācijas. Mainoties LAAF dalīborganizāciju skaitām, Kongress ir tiesīgs lemt par valdes
locekļu skaita palielināšanau vai samazināšanu.
3.6.3. LAAF valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt LAAF katrs atsevišķi, pārējie valdes
locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LAAF tikai kopīgi.
3.6.4. LAAF valdes kompetencē ir:
-

organizēt Kongresa lēmumu izpildi;

-

izstrādāt LAAF darba taktiku, stratēģiju un izteikt savu nostāju par sabiedrības dzīves
aktualitātēm;

-

sasaukt Kongresu, nosakot delegātu pārstāvniecības normu, to ievēlēšanas kārtību;

-

noteikt Kongresa darba kārtību;

-

apstiprināt LAAF budžetu un štatu sarakstu;

-

ievēlēt LAAF valdes priekšsēdētāju un tā vietniekus;
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-

pieņemt lēmumu par LAAF dalīborganizāciju kopīgu akciju rīkošanu, atbalstīt vienas vai
vairāku LAAF dalīborganizāciju, kā arī citu arodbiedrību un to apvienību rīkotās akcijas (tajā
skaitā, starptautiskās);

-

pieņemt lēmumus par jauno dalīborganizāciju uzņemšanu LAAF, kā arī to izslēgšanu no LAAF
sastāva, it īpaši ja dalīborganizācija rīkojas pretēji LAAF mērķiem un traucē LAAF darbību;

-

piedalīties LAAF interesēs un saistošo lēmumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādāšanā,
kā arī priekšlikumu sagatavošanā par spēkā esošo normatīvo aktu grozījumiem;

-

sniegt praktisku un metodisku palīdzību darba koplīgumu (vienošanos) izstrādāšanā un
noslēgšanā;

-

izstrādāt un apstiprināt LAAF reģistrā reģistrēto arodbiedrību nolikumu;

-

organizēt kontroli par darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanu;

-

sniegt juridisko palīdzību dalīborganizācijām un LAAF reģistrā reģistrētām arodbiedrībām;

-

organizēt dalīborganizāciju un LAAF reģistrā reģistrēto arodbiedrību apmācību ;

-

izdot informatīvos izdevumus un materiālus;

-

apstiprināt LAAF atribūtiku un simboliku;

-

izskaidrot LAAF statūtus, to piemērošanas kārtību un kontrolēt to ievērošanu;

-

vajadzības gadījumā pieņemt lēmumus par LAAF teritoriālo organizāciju izveidošanu un
reorganizāciju;

-

organizēt sadarbību un starptautiskos sakarus ar ārvalstu arodbiedrībām un to centriem;

-

apstiprināt LAAF darbinieku amatu sarakstu un darba algu;

-

slēgt līgumus par apvienošanos ar citām arodbiedrībām un to apvienībām vai par izstāšanos no
tām;

-

izlemt un apstiprināt citus svarīgus arodbiedrības jautājumus, izņemot tos, kas ir Kongresa
kompetencē.

3.6.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Ja valdes sēdē piedalās
mazāk nekā puse valdes locekļu, tad tā nav lemttiesīga. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes
sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstiski nobalso par lēmuma pieņemšanu. Rakstveida balsošanas
kārtību nosaka valde.
3.6.6. Valdes sēdes, ne retāk kā reizi trijos mēnešos, sasauc LAAF valdes priekšsēdētājs vai viņa
prombūtnes laikā, viens no viņa vietniekiem. Paziņojumi par valdes sēdes norises laiku un vietu tiek
izsūtīti valdes locekļiem elektroniski uz viņu norādīto e-pasta adresi.
3.6.7. Ārkārtas valdes sēdes sasauc pēc 1/3 valdes locekļu pieprasījuma.
3.6.8. Valde lēmumus pieņem atklāti balsojot ar klātesošo balsu vairākumu. Balsu skaitam daloties,
izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam.
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3.6.9. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, ja šādu lēmumu pieņem LAAF valde.
Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka LAAF valde.
3.6.10. Valdes sēdes tiek protokolētās.
3.7. LAAF valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieki:
3.7.1. LAAF valdes priekšsēdētājs:
- pārstāv LAAF intereses visās valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās un iestādēs, tiesā,
starptautiskās organizācijas un to institūcijās;
- paraksta un apstiprina LAAF dokumentus;
- ir kredītrīkotājs;
- organizē LAAF valdes darbu;
- sasauc un vada LAAF Kongresu un LAAF valdes sēdes;
- ir tiesīgs sasaukt LAAF valdes ārkārtas sēdi;
- ir pilnvarots pieņemt lēmumus jautājumos, kas nav nodoti LAAF Kongresa vai LAAF valdes
kompetencē;
- pieņem darbā un noslēdz ar darbiniekiem darba līgumus, kā arī atbrīvo tos no darba likumā
noteiktajā kartībā;
- veic citu darbību saistītu ar LAAF mērķiem.
3.7.2. LAAF valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā šīs funkcijas pilda viens no viņa vietniekiem.
3.7.3. LAAF valdes priekšsēdētāju un viņa vietniekus ievēl LAAF valdes locekļi no sava vidus. LAAF
valdes priekšsēdētāja vietnieku skaitlisko sastāvu nosaka LAAF valde.
4. DALĪBORGANIZĀCIJU UN LAAF SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS
4.1. Gadījumā, ja Kongress pieņem lēmumus, pēc kuriem ir nepieciešama sadarbības līgumu ar
dalīborganizācijām

pārslēgšana, tad dalīborganizācijām 10 dienu laikā pēc Kongresa norises ir

jāpārslēdz līgumi ar LAAF atbilstoši Kongresā apstiprinātajām izmaiņām.
4.2. Dalīborganizācijas vienu reizi gadā, līdz 1.februārim, iesniedz LAAF informāciju par biedru skaitu un
amatu izmaiņām darba vietās.
4.3. Dalīborganizācijām ir tiesības brīvi izstāties no LAAF. Par lēmumu sakarā ar izstāšanos,
dalīborganizācijai ir jāpaziņo LAAF valdei rakstiski.
4.4. Dalīborganizācijas pārstāvis var ierosināt LAAF valdē izskatīt jebkuru jautājumu, ja tas ietilpst valdes
kompetencē.
4.5. Lēmumu par streika organizēšanu var pieņemt valdes sēdē pēc jebkura valdes locekļa iniciatīvas. Šajā
gadījumā valdes sēdi sasauc diennakts laikā. LAAF valdes priekšsēdētājam uz šo valdes sēdi obligāti
jāuzaicina kompetents jurists.
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4.6. Gadījumā, ja valde nolemj, ka streiku organizēt nav lietderīgi, dalīborganizācija, pēc sava uzskata, var
organizēt citas akcijas (mītiņus, piketus utt.).
4.7. Gadījumā, ja dalīborganizācija vai LAAF reģistrā reģistrēta arodbiedrība neveic maksājumus LAAF
budžetā ilgāk kā 3 mēnešus, dalīborganizācija var tikt izslēgta no LAAF sastāva. Par valdes locekļa,
kurš pārstāv šo dalīborganizāciju atbrīvošanu no amata lemj Kongress.
4.8. Gadījumos, kad dalīborganizācijas vēlētais darbinieks/amatpersona vienlaikus ir arī darbinieks kādā no
uzņēmumiem, kuru darbinieki ir dalīborganizācijas biedri, LAAF nosaka dalīborganizācijas vēlēto
darbinieku/amatpersonu papildus aizsardzību šādā veidā:
-

dalīborganizācijas

piekrišana

darba

līguma

uzteikšanai

dalīborganizācijas

vēlētam

darbiniekam/amatpersonai, kurš vienlaikus ir arī darbinieks kādā no uzņēmumiem, kuru darbinieki ir
dalīborganizācijas biedri, ir jāsaskaņo ar LAAF valdi. Šis noteikums it īpaši ir jāņem vērā ja
dalīborganizācijas valde/vadība sastāv no viena vēlētā darbinieka/amatpersonas. Tādā gadījumā
dalīborganizācijas vēlētam darbiniekam/amatpersonai kā kontaktorganizācija atbildes sniegšanai uz
darba devēja ieprasījumu darba līguma uzteikumam, būtu jānorāda LAAF;
- katras dalīborganizācijas vēlētam darbiniekam/amatpersonai ir tiesības vērsties pie LAAF valdes un
saņemt tās atbalstu darba līguma uzteikšanas gadījumos.
5. GARANTIJAS LAAF VĒLĒTIEM DARBINIEKIEM
5.1. Garantijas vēlētiem LAAF darbiniekiem tiek noteiktas saskaņā ar LR likumdošanu un darba līgumu.
5.2. Gadījumā, ja atbrīvotais LAAF darbinieks netiek ievēlēts atkārtoti, viņam tiek dots viens mēnesis laika
lietu nodošanai jaunievēlētajam darbiniekam, un viņam tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts triju mēnešu
vidējās izpeļņas apmērā, ko aprēķina atbilstoši LR normatīviem aktiem.
6. LAAF ĪPAŠUMS, FINANSES, SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
6.1. LAAF var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kā arī cits LAAF uzdevumiem un mērķiem
atbilstošs īpašums.
6.2. LAAF īpašums ir vienots un nedalāms. LAAF īpašumu veido:
- ikmēneša dalīborganizāciju un LAAF reģistrā reģistrēto arodbiedrību naudas maksājumi,
- ienākumi no finansiālās un uzņēmējdarbības,
- ziedojumi un dāvinājumi,
- iegūtais kustamais un nekustamais īpašums, ienākumi no šī īpašuma izmantošanas,
- citi ienākumi.
6.3. LAAF darbības finansēšanai, dalīborganizācijas pārskaita biedru naudu LAAF norēķinu kontā bankā,
atbilstoši noslēgtiem sadarbības līgumiem ar LAAF.
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6.4. LAAF finansiālo darbību kontrolē LAAF Revīzijas komisija.

7. REVĪZIJAS KOMISIJA
7.1. LAAF Revīzijas komisija ir patstāvīga institūcija, kuru atklāti balsojot ievēl Kongresā. Revīzijas
komisija tiek ievēlēta uz pieciem gadiem un tās skaitlisko sastāvu nosaka Kongress.
7.2. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
7.3. LAAF Revīzijas komisija savā darbībā ir neatkarīga un atskaitās tikai Kongresam.
7.4.

Revīzijas komisijas kompetencē ir:
7.4.1. veikt LAAF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli;
7.4.2. sniegt LAAF valdei atzinumu par gada pārskatu;
7.4.3. kontrolēt LAAF kustamā un nekustamā īpašuma uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu;
7.4.3. sniegt palīdzību un konsultācijas LAAF dalīborganizācijām un to revīzijas komisijām;
7.4.5. ziņot LAAF valdei par konstatētiem trūkumiem un pārkāpumiem.

7.4. Revīzijas komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm
daloties, izšķirošā ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss. Revīzijas komisija ir balsstiesīga, ja tajā
piedalās vairāk kā puse revīzijas komisijas locekļu.
7.5. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs var piedalīties LAAF valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

8. LAAF DARBĪBAS IZBEIGŠANA
8.1. LAAF darbība var tikt izbeigta ar Kongresa lēmumu.
8.2. LAAF darbības izbeigšanās gadījumā, tās īpašuma un naudas līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka
Kongress.
Cauršūtas un sanumurētas 8 lapas
Latvijas Aviācijas Arodbiedrību Federācijas
Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Goļakovs
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