Mums ir liels prieks, ka Dabas dzīvības
spēks un Dabas vides estētikas radošais
pieskāriens Tevī ir atmodinājis Radošo
dzirksti un zinatkāri, un Tu vēlies būt
viens no mums....

Tu, kas esi atvērts jaunai pieredzei, jaunām zināšanām un jaunam ceļam pie sevis un
Radītāja skaistajiem izpaudumiem Dabā un cilvēkos.
Mēs – esošie biedri, iesākumā arī bijām vieni, līdz pamazām atradām viens otru. Mūsu
Biedrība nav liela, taču izvirzītie mērķi nebūt nav saucami par maziem.
Tāpēc, ikviena biedra dalība un uzticamība ir patiesi vērtīga!
Nu jau vairākus gadus, mēs kopīgi meklējam un atrodam arvien jaunus radošos ceļus
pie katra mazā un lielā cilvēka, pie ģimenēm, pie dažādu profesiju un konfesiju
pārstāvjiem, pie skolu, organizāciju un biedrību vadītājiem, lai „dabiski” un
harmoniski, palīdzētu iepazīt un apzināt Dabas skaistuma „neizmērojamos” resursus.
Dabas vides estētikas ideja nes prieku un veselību arvien vairāk cilvēkiem.
Ir jauki sastapt domubiedru, kas vēlas kļūt par tavu ceļabiedru!
Lai mums izdodas!

Vārdi un noteikumi ne vienmēr var izteikt mūsu idejas gara būtību, taču tie palīdz
orientēties kārtībā, kuru tiecamies ievērot, lai darbotos kopīgi un saskanīgi. Īpaši
svarīgi tas ir, jo Dabas vides estētikas ideja ir jauna un lielākajai sabiedrības daļai maz
pazīstama. Tā ir kā tikko uzplaucis zieds vai no māmiņas migas izkūņojies mazulis,
kurš drosmīgi sevi piesaka pasaulei, taču apzinās, ka pasaulē valda arī sava ierastā
kārtība un likumi.

Mūsu Biedrības pamatvērtības ir PATIESĪBA,
ATBILDĪBA,
BRĪVPRĀTĪBA.
Mūsu kopdarbība būs saturīgāka, ja Tu:
 atbalstīsi Biedrības ideju gan ar savām labajām domam, gan vārdiem un čaklajiem
darbiem;
 būsi ieinteresēts Biedrības pasākumu un projektu realizēšanā;
 akurāti un taupīgi izmantosi Dabas un biedrības materiālās vērtības;
 cienīsi padarīto un dosi ierosmi jaunām idejām;
 ar godu pārstāvēsi mūsu kopu.
Tālāk, mazliet citā stilā.......

Apstiprināts DVESA biedru sapulcē
2011. gada 11.novembrī

Biedrības „DABAS VIDES ESTĒTIKAS STUDIJU APVIENĪBA”
BIEDRU NOLIKUMS
Biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienības” fiziskajiem biedriem.
1. Biedrības biedra tiesības un pienākumi pildāmi statūtos un Biedru nolikumā noteiktā
kārtībā.
Biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienības” statūti nosaka:
Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
 piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā,
 saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
 piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
 ieguldīt mantu un līdzekļus Biedrības darbībā,
 brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu,
 brīvi darboties citās sabiedrībās.
Biedrības biedru pienākumi:
 ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
 regulāri maksāt biedra naudu,
 ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
 augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības
reputāciju sabiedrībā,
 neizpaust Biedrības konfidenciālo informāciju, kuras apjomu nosaka valde,
 popularizēt un skaidrot Biedrības darbību un nostādnes.

2.

Lai iestātos biedrībā, klātienē vai elektroniski, biedrības valdei ir jāiesniedz iesniegums
(1. pielikums).
Papildus iesniegumam, pieteicējs iesniedz biedrības valdei motivācijas vēstuli.
Motivācijas vēstulē pieteicējs brīvā tekstā pauž savu viedokli, kādēļ viņš vēlas iestāties
biedrībā, kā arī citu informācija, kuru pieteicējs uzskata par nepieciešamu sniegt.

3.

Biedrības valde, saņemot 2. punktā minētos dokumentus, sasauc valdes sēdi, lai lemtu par
pieteicēja uzņemšanu biedrībā. Valdes lēmums tiek noformēts rakstiski, par to tiek
informēti visi biedri (elektroniski nosūtot valdes lēmumu).

4.

Biedra darbības termiņš Biedrībā ir neierobežots.
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5.

Saskaņā ar statūtu 10.1. punktu, Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī.
Biedru naudas apmērus katru gadu nosaka Biedrības valde un apstiprina Biedru sapulce.
2015.gadā biedru nauda noteikta ~ 2,00 EUR mēnesī.

6.

Biedru naudas maksājums tiek veikts līdz tekošā mēneša 20. datumam, naudu ieskaitot
biedrības bankas kontā (statūti 5.2.2).

7.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei, iepriekš
nokārtojot biedru naudas maksājumus un citas saistības (statūti 4.4.punkts). Īpašās
situācijās biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu (statūti 4.5.un 4.6.punkti).

8.

Biedram ir pieeja Biedrības profesionālajiem & pētījumu datu interneta resursiem un
radošajiem materiāliem.

9.

Biedram ir noteikta 10% atlaide Dabas vides estētikas apmācību kursiem (1 reizi mēnesī).

10. Biedrības biedram, saskaņojot ar Studijas vadītāju, ir tiesības izmantot Studijas „Dabas
Vēstniecība” telpas savas zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanai, 1 reizi mēnesī.
11. Studijā ar bērniem darbu var uzsākt sakārtojot līgumu, dokumentus un nokārtojot sanitāro
atļauju.(sanitāro grāmatiņu).
12. Darba uzsakšanu, jaunais speciālists saskaņo ar savu
kuratoru.

pieredzējušo vecāko kolēģi,

13. Biedri , kuru zināšanas un pieredze atbilst noteiktam apmacības līmenim ( pamata;
profesionālais; skolotāja; meistara ) saņem Biedrības DVESA apliecību. Un šī
informācija tiek oficiāli „publicēta„ mājas lapā - tā informējot sabiedrību par speciālistu
izglītību un sagatavotību, nodrošinot viņu aizsardzību, paaugstinot profesionālo reitingu.
14. Darbojoties Studijā un ārpus tās, biedrs apzinās, ka viņa vārdi, darbība un sniegtā
informācija tieši un nepastarpināti veido cilvēku viedokli gan par Biedrību, gan par pašu
Dabas vides estētikas Ideju.
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