Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2017. gada ____. _________________
ar Nr. ______________________________

BIEDRĪBAS

“Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība”
STATŪTI

1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība”
(turpmāk tekstā – Biedrība).
2. Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides
attīstību Vecumnieku novadā;
2.1.2.sekmēt Vecumnieku novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts
un pašvaldību institūcijās;
2.1.3.nodrošināt sadarbību Vecumnieku novada uzņēmēju starpā.
2.2. Biedrības uzdevumi un funkcijas ir:
2.2.1. veicināt Vecumnieku novada uzņēmēju savstarpējo informācijas
apmaiņu un savstarpējo sadarbību;
2.2.2. veidot dialogu starp Vecumnieku novada domi un Vecumnieku
novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu;
2.2.3. pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
2.2.4. veidot sadarbību ar citām Latvijas un starptautiskajām darba
devēju, komersantu un uzņēmēju organizācijām un apvienībām;
2.2.5. īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības
institūcijām Biedrības mērķu īstenošanai;
2.2.6. veicināt Vecumnieku novada uzņēmēju līdzdalību Vecumnieku
novada tēla veidošanas pasākumos;
2.2.7. veikt citas ar uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu saistītas
darbības.
3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura komercsabiedrība, individuālais komersants,
saimnieciskās darbības veicējs vai rīcībspējīga fiziska persona, kura atbalsta Biedrības
mērķus. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
Biedrības valde.
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4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums
ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Ja valde uzskata par nepieciešamu, uz
valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod
viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes
lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu
nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Ja valde pieņem lēmumu neuzņemt biedru, pieteicējam ir tiesības rakstveidā
pārsūdzēt (apstrīdēt) valdes lēmumu kārtējā vai ārkārtas biedru sapulcē, kas pieņem
lēmumu par valdes lēmuma atcelšanu vai spēkā esamību statūtu 7.8.punktā noteiktajā
kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
Iemaksātā Biedru nauda netiek atmaksāta.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav samaksājis biedra naudu un nav veicis
Biedra naudas nomaksu divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic darbības, kas ir pretējas Biedrības mērķiem un/vai citādi
diskreditē Biedrības reputāciju un ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei
lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Biedrības darbību un aizstāvēt savu viedokli.
5.1.4. izteikt tikai savu viedokli, aizliegts paust viedokli Biedrības vārdā, ja
tas nav iepriekš saskaņots ar to;
5.1.5. pārstāvēt Biedrības viedokli novada domes institūcijās drīkst tikai
Biedru pārstāvji (fiziskas personas), kas nav Vecumnieku novada deputāti.
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5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
6. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties
biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz
31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, vismaz 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu un sapulces darba kārtību.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
visiem Biedrības biedriem.
8. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kuri tiek
ievēlēti uz 2 gadiem.
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8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes
darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
8.4. Biedrības Valdei ir šādas tiesības un pienākumi:
8.4.1. pārzināt un vadīt Biedrības lietas;
8.4.2. vadīt Biedrības operatīvo darbu;
8.4.3. nodrošināt attiecību veidošanu ar valsts un pašvaldību iestādēm;
8.4.4. pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem, atbilstoši
likumiem, Biedrības Statūtiem un Biedru sapulces lēmumiem;
8.4.5. nodrošināt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.4.6. nodrošināt Biedru sapulču sasaukšanu un to darbības organizēšanu.
8.5. Valdes lēmumus pieņem, Valdes locekļiem balsojot atklātā balsošanā. Ja balsu
skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
8.6. Valdes locekli var atsaukt tikai Biedru Sapulce. Valdes locekļa atsaukšanu
rakstiski jāpamato, norādot atsaukšanas iemeslu. Par šādu iemeslu uzskata pienākumu
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt Biedrību saskaņā ar tam uzticētajām
tiesībām un pienākumiem, tīšo kaitējuma nodarīšanu Biedrības interesēm.
8.7. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.8. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā
reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
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10. Biedru nauda.
10.1. Lēmumu par Biedrības Biedru naudu, tās apmēru un apmaksas termiņu pieņem
Biedru sapulce.
Valdes priekšsēdētājs: _______________________/Renārs Manuilovs/
Valdes loceklis:

_______________________/Vēsma Veinberga/
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