BIEDRĪBAS
„Mārupes uzņēmēji”
STATŪTI

Apstiprināti
Biedrības kopsapulcē
201___. gada ___. _____________

1. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums.
Biedrības nosaukums ir: biedrība „Mārupes uzņēmēji” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrības darbības teritorija.
Biedrības darbība realizējas Latvijas valsts teritorijā.
2. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1. Biedrības mērķi:
2.1.1. veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes novadā;
2.1.2. sekmēt Mārupes novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās;
2.1.3. īstenot un atbalstīt labdarības pasākumus, un veicināt uzņēmēju korporatīvo sociālo atbildību;
2.1.4. popularizēt Mārupes novadu, kā uzņēmējiem labvēlīgu vietu;
2.1.5. pieaugušo izglītības organizēšana;
2.1.6. mediācija un pastāvīgās šķīrējtiesas darbība.
2.2. Biedrības uzdevumi un funkcijas:
2.2.1. apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas Mārupes novadā un sagatavot
priekšlikumus to risināšanai;
2.2.2. noskaidrot Mārupes novada uzņēmēju viedokli ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos;
2.2.3. veidot dialogu starp Mārupes novada domi un Mārupes novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo
informācijas apmaiņu, kā arī Mārupes novada uzņēmējdarbības vidi pozitīvi ietekmējošu lēmumu
pieņemšanu;
2.2.4. sekmēt Mārupes novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;
2.2.5. veicināt Mārupes novada uzņēmēju līdzdalību Mārupes novada tēla veidošanas pasākumos;
2.2.6. pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
2.2.7. īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām sabiedriskajām
organizācijām Biedrības mērķu īstenošanai;
2.2.8. veikt saimniecisko darbību Biedrības mērķu īstenošanai;
2.2.9. veikt citas ar uzņēmējdarbības un novada vides attīstības veicināšanu saistītas darbības;
2.2.10. organizēt izglītojošus seminārus un piedalīties labdarības veicināšanas pasākumos;
2.2.11. izveidot un uzturēt efektīvu, likumīgu un taisnīgu ārpus tiesas strīdu risināšanas mehānismu,
ieskaitot mediāciju un pastāvīgu šķīrējtiesu.
2.2.12. kongresu un citu pasākumu organizēšana.
3. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrības biedri.
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība,
kura atbalsta biedrības mērķus un kura iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu
un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu un iestāšanās maksu nosaka Biedrības valde.
4.2. Biedrības biedru uzņemšana.
4.2.1. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Personas, kas vēlas iestāties biedrībā,
iesniedz valdei rakstisku iesniegumu, apņemoties pēc uzņemšanas pildīt Biedrības statūtus un
Biedrības pārvaldes lēmumus. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk
kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Ja valde uzskata par
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4.2.2.

4.2.3.

nepieciešamu, uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs.
Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums rakstveidā jāpaziņo
pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Motivētu
rakstveidā iesniegumu par valdes lēmuma apstrīdēšanu ir jāiesniedz valdei ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no apstrīdamā valdes lēmuma paziņošanas tā adresātam. Iesniegumi, kas ir iesniegti
pēc šī termiņa, netiek pieņemti.
Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un
viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. Šis termiņš ir
skaitāms no biedru kopsapulces lēmuma pieņemšanas datuma.

4.3. Biedru izstāšanās no biedrības un izslēgšanas kārtība.
4.3.1. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei un nokārtojot
visas savas saistības pret Biedrību. Iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.
4.3.2. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
- biedrs kavē biedru naudas ikgadējā rēķina apmaksu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;
- biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
- biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
- biedra rīcība ir neētiska un/vai ir pretrunā ar labas biznesa prakses principiem un/vai ir
nesavienojama ar Biedrības mērķiem;
- biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.3.3. Neatkarīgi no statūtu noteikumiem biedru var izslēgt no biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par
svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma
nodarīšana biedrībai.
4.3.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Izslēdzamā biedra
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no
Biedrības un šā lēmuma motivācija rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā
no tā pieņemšanas brīža.
4.3.5. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu šis biedrs var apstrīdēt biedru kopsapulcei. Motivētu
rakstveida iesniegumu par valdes lēmuma apstrīdēšanu ir jāiesniedz valdei ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no apstrīdamā valdes lēmuma paziņošanas tā adresātam. Iesniegumi, kas ir iesniegti
pēc šī termiņa, netiek pieņemti.
4.3.6. Laika periodā no valdes lēmuma par biedra izslēgšanu līdz tā apstrīdēšanas termiņa beigām, vai arī,
ja šāds lēmums ir apstrīdēts, tad līdz biedru sapulces lēmumam par šo jautājumu, biedra, par kuru
ir pieņemts valdes lēmums par tā izslēgšanu, statusa darbība tiek apturēta, kam ir 4.4.2. punktā
minētās sekas.
4.4. Biedra statusa darbības apturēšana.
4.4.1. Biedrs gadījumā, ja viņš nav spējīgs pildīt biedra pienākumus, un šim apstāklim (šķēršļiem) ir
objektīvi iemesli, var lūgt Biedrību apturēt viņa biedra statusa, iesniedzot attiecīgu motivētu
iesniegumu Biedrības valdei.
4.4.2. Biedra statusa apturēšanas sekas biedram, par kuru ir pieņemts lēmums par statusa apturēšanu:
4.4.2.1.
biedram nav jāpilda Biedrības biedra pienākumus, izņemot tos, kurus Biedrības biedrs
uzņemas brīvprātīgi un lēmumā par biedra statusa apturēšanu noteiktos;
4.4.2.2.
biedrs nav tiesīgs izmantot Biedrības biedra tiesības un priekšrocības, tai skaitā izmantot
Biedrības simboliku un attiecībās ar trešajām personām jebkādā veidā asociēt sevi ar
Biedrību.
4.4.3. Biedra statusa apturēšanai ir pagaidu raksturs.
4.4.4. Biedra statusa apturēšanas kārtību, tā atjaunošanu un pagarināšanu nosaka Valde ar iekšējās
kārtības noteikumiem.
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5.

Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. tikt ievēlētiem 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 tās uzlabošanu valdei, revīzijas komisijai vai kopsapulcei, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. izteikt tikai savu viedokli; to paust visu biedru vai interešu grupas vārdā ir aizliegts, ja tas nav
iepriekš saskaņots ar tām;
5.1.5. ja to pieprasa vismaz 1/10 no biedriem, ierosināt biedru kopsapulces sasaukšanu;
5.1.6. pieteikt jautājumus izskatīšanai kopsapulcē, iepriekš tos rakstiski vai elektroniski iesniedzot
biedrības valdei;
5.1.7. pārstāvēt biedrības viedokli publiski drīkst tikai valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarotas
personas;
5.1.8. Izstāties no biedrības šo statūtu 4.3.1. punktā paredzētajā kārtībā.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, iekšējās kārtības noteikumus un pildīt biedru kopsapulces un valdes
lēmumus;
5.2.2. aizstāvēt un atbalstīt Biedrības intereses, nekaitēt tām;
5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.5. ziņot valdei vai revīzijas komisijai par pamanītajiem Biedrības īpašuma izsaimniekošanas vai
nesaimnieciskas darbības gadījumiem.
5.2.6. 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 pārvaldes struktūra.

Pārvaldes institūciju tiesības un pienākumi.
Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Biedrības biedru kopsapulce (turpmāk tekstā "sapulce"). Biedru
sapulču starplaikos biedrības pārvaldes funkcijas, kā arī biedru sapulcē deleģētās izpildfunkcijas statūtos
noteiktās kompetences ietvaros pilda valde, ko vada valdes priekšsēdētājs.
6.1 Biedrības biedru sapulce.
6.1.1 Tiesības piedalīties Biedrības biedru sapulcē ir visiem biedrības biedriem. Biedram nav balsstiesību,
ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru, vai prasības celšanu, vai lietas
izbeigšanu pret šo biedru, vai arī ja biedra statuss ir apturēts. Biedru sapulces ir kārtējās un
ārkārtas.
6.1.2 Kārtējo biedru sapulci sasauc valde ne retāk kā vienu reizi gadā. Sapulci, kuras darba kārtībā
iekļauts jautājums par pagājušā saimnieciskā gada pārskatu apstiprināšanu, sasauc ne vēlāk kā
3 (trīs) mēnešus pēc pārskata gada darbības beigām.
6.1.3
Ārkārtas biedru sapulces var sasaukt.
6.1.3.1
valde pēc saviem ieskatiem;
6.1.3.2
1/10 daļa Biedrības biedru, rakstiski noformulējot sasaukšanas iemeslus un to apliecinot ar
saviem parakstiem;
6.1.3.3
Pieprasot biedru ārkārtas sapulces sasaukšanu, jāpaziņo iemesli un vēlamā darba kārtība.
Biedru ārkārtas sapulce sasaucama ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no dienas, kad šis
pieprasījums ir iesniegts valdei.
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6.1.4

Biedru sapulce var izšķirt visus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus,
bet tikai biedru sapulcei ir tiesības:
6.1.4.1
Lemt par Biedrības statūtu grozīšanu.
6.1.4.2
Apstiprināt pagājušā saimnieciskā gada darbības pārskatu.
6.1.4.3
Lemt par Biedrības budžetu un galvenajiem darbības virzieniem.
6.1.4.4
Noteikt iestāšanās maksas un biedru naudas apmēru.
6.1.4.5
Izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem.
6.1.4.6
Ievēlēt un atsaukt no amata valdes un revīzijas komisijas locekļus.
6.1.4.7
Lemt par Biedrības reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī par Biedrības iestāšanos citās
sabiedrībās vai izstāšanos no tām.
6.1.4.8
Lemt par biedrības, tās struktūrvienību pārstāvniecību, par atsevišķu patstāvīgu
uzņēmumu izveidošanu vai darbības pārtraukšanu un likvidēšanu. Lēmuma par patstāvīgu
uzņēmumu izveidošanu pieņemšanas gadījumā biedru sapulce apstiprina šī uzņēmuma
statūtus. Šis uzņēmums var būt gan viena īpašnieka uzņēmums vai arī Biedrība tajā var
iestāties kā dalībnieks kopā ar citām fiziskām vai juridiskām personām.
6.1.4.9
Lemt par Biedrības biedru priekšrocībām un atvieglojumiem.
6.1.4.10
Lemt par Biedrības pamatlīdzekļu realizāciju.
6.1.4.11
Lemt par nekustāmo īpašumu iegūšanu, atsavināšanu, ieķīlāšanu.
6.1.4.12
Izlemt citus jautājumus, kuru izskatīšanu biedru sapulcē paredz normatīvie akti vai kuru
izskatīšanu pieprasa Biedrības valde vai revīzijas komisija (revidents).
6.1.4.13
Lemt citus jautājumus, ja tie saistīti ar materiālo līdzekļu kustības un Biedrības atbildības
garantēšanu.

6.1.5.

Sapulce, izņemot atkārtotās sapulces, ir likumīgi sasaukta un lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par
½ balsstiesīgo biedru, un:
6.1.5.1.
ja tā ir izziņota ar apkārtrakstu vai citādu iepriekš noteiktu plašu publikācijas veidu (tai
skaitā Biedrības oficiālajā tīmekļa vietnē www.marupesuznemeji.lv) vismaz 5 (piecas) darba
dienas pirms sapulces sanākšanas noteiktā datuma, norādot sapulces vietu, laiku un darba
kārtību.
6.1.5.2.
ja tā ir izziņota ar apkārtrakstu vai citādu iepriekš noteiktu plašu publikācijas veidu (tai
skaitā Biedrības oficiālajā tīmekļa vietnē www.marupesuznemeji.lv) vismaz 14
(četrpadsmit) darba dienas pirms sapulces sanākšanas noteiktā datuma, norādot sapulces
vietu, laiku un darba kārtību, gadījumā, ja sapulces darba kārtībā iekļauts jautājums par
grozījumu izdarīšanu statūtos, valdes un revīzijas institūcijas ievēlēšanu un atsaukšanu vai
par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
6.1.6. Fiziskās personas sapulcē piedalās personiski vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Juridisko
personu sapulcē pārstāv likumiskais vai līgumiskais pārstāvis.
6.1.7. Ja laikus izsludinātā sapulce kvoruma trūkuma dēļ nav lemt tiesīga, ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā
tiek sasaukta atkārtota sapulce ar to pašu darba kārtību un tā ir tiesīga lemt neatkarīgi no klātesošo
biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
6.1.8. Biedru sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai persona, kas viņu aizvieto (valdes loceklis). Sapulces
dalībnieki no sava vidus ievēl sapulces vadītāju, kā arī sekretāru.
6.1.9. Biedru sapulce pieņem lēmumus jautājumos, kuri paredzēti iepriekš izsludinātajā dienas kārtībā,
atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Aizklātu balsošanu var rīkot, ja to pieprasa kāds no
biedrības biedriem, ievēlot amatā vai atsaucot no tā izpildinstitūcijas un revīzijas komisijas
locekļus, ceļot prasības pret viņiem vai atsaucot tās, lemjot par biedru izslēgšanu. Aizklātā
balsošanā balso ar balsošanas biļeteniem.
6.1.10. Katram biedrības biedram sapulcē ir tikai viena balss.
6.1.11. Lai izlemtu par statūtu pieņemšanu vai to grozīšanu, biedrības reorganizāciju vai darbības
izbeigšanu, par to jānobalso vairāk nekā 2/3 no sapulces dalībnieku kopskaita.
6.1.12. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un sekretārs.
6.1.13. Biedru sapulces lēmumi ir saistoši visiem Biedrības biedriem neatkarīgi no viņu piedalīšanās
sapulcē.
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6.2. Valde.
6.2.1 Biedru sapulču starplaikos Biedrības darbību vada valde.
6.2.2 Valde ir tiesīga lemt visus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kas saskaņā ar
statūtiem vai normatīvajiem aktiem ir tikai biedru sapulces kompetencē.
6.2.3 Valdi piecu locekļu sastāvā ievēl biedru sapulce.
6.2.4 Valdes loceklis ir uzskatāms par ievēlētu, ja par viņu nobalsojuši vairāk kā puse no sapulcē
klātesošajiem dalībniekiem.
6.2.5 Valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēl valde no savu locekļu vidus savā pirmajā sēdē pēc
ievēlēšanas.
6.2.6 Valdi ievēl uz vienu gadu.
6.2.7 Valdes darbu vada tās priekšsēdētājs.
6.2.8 Valde nosaka savu struktūru, tās locekļu kompetenci, pienākumus un darba kārtību, kā arī ievēro
biedru sapulcē noteikto.
6.2.9 Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Tās sasauc un vada valdes
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks priekšsēdētāja prombūtnes laikā.
6.2.10 Valdes sēdēs kā novērotāji bez balss tiesībām var piedalīties revīzijas komisija vai jebkurš biedrības
biedrs, iepriekš to darot zināmu Valdes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam.
6.2.11Valde ir tiesīga lemt biedrības darbības jautājumus, par kuriem nav nepieciešams biedru sapulces
lēmums, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
6.2.12Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir
priekšsēdētāja vai, ja priekšsēdētājs nepiedalās, viņa vietnieka balss.
6.2.13Katram valdes loceklim ir viena balss.
6.2.14Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta valdes sēdes vadītājs un protokolists.
6.2.15. Ja kāds no valdes locekļiem valdes sēdē balso pret kādu lēmumu, tad viņa
viedokli pēc viņa pieprasījuma atzīmē sēdes protokolā.
6.2.16. Valdes kompetencē ir visi ar biedrības darbību saistītie jautājumi, izņemot tos, kuri saskaņā ar
statūtu 6.1.4. punktu ir vienīgi biedru sapulces kompetencē.
6.2.17. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso
par lēmuma pieņemšanu.
6.2.18. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no valdes locekļa pienākumiem.
Valde pieņem lēmumu par kārtību, kādā šo valdes locekli atbrīvo no amata. Tādā gadījumā
nākamajā biedru sapulcē jāizskata jautājums par valdes sastāva papildināšanu.
6.2.19. Valde var ierosināt atsaukt valdes locekli no amata, vienlaikus izziņojot biedru ārkārtas sapulci,
kura izskata jautājumu par valdes locekļa atsaukšanu.
6.2.20. Biedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai trīs valdes locekļi kopīgi.
6.2.21. Visi valdes locekli pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
6.3. Kontroles institūcija.
6.3.1 Kārtējā biedru sapulce uz vienu gadu ievēl revīzijas komisiju ne mazāk kā trīs locekļu sastāvā. Pēc
biedru kopsapulces lēmuma revīzijas komisijas funkcijas var pildīt arī viens biedru kopsapulces
vēlēts revidents (auditors). Par revīzijas komisijas locekļiem vai revidentu nedrīkst būt valdes
locekļi vai viņu radinieki.
6.3.2 Revīzijas komisija no savu locekļu vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.
6.3.3 Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem revīzijas komisijas sēdēs ar vienkāršu balsu vairākumu.
6.3.4 Revīzijas komisijas sēdes tiek protokolētas un tās notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi
kalendārā gada laikā.
6.3.5 Ja revīzijas komisijas funkcijas veic biedru kopsapulces vēlēts revidents, tad viņš savus lēmumus
pieņem vienpersonīgi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar šiem statūtiem un normatīvajiem aktiem, vai
veic pienākumus biedru pilnsapulces uzdevumā, un par savu darbību atskaitās saskaņā ar šo
statūtu 6.3.6. punktu.
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6.3.6
6.3.7

Revīzijas komisija vai revidents var uzaicināt biedrības saimnieciski finansiālās darbības revīzijas
veikšanai kvalificētus revidentus vai auditorfirmu. Šo revidentu darbs tiek apmaksāts no biedrības
budžetā paredzētiem līdzekļiem.
Revīzijas komisija (revidents) pārbauda biedrības mantisko stāvokli, grāmatvedības uzskaites darba
atbilstību normatīvo aktu prasībām un biedrības saimnieciski finansiālo darbību. Valdes pienākums
ir uzrādīt revidentiem pēc to pieprasījuma visus tās rīcībā esošos grāmatvedības un saimnieciski
finansiālās darbības dokumentus.

6.3.8. Revīzijas komisijas (revidenta) tiesības un pienākumi:
6.3.8.1
bez īpaša pilnvarojuma apskatīt un pārbaudīt visu biedrības mantu,
6.3.8.2
pārbaudīt jebkuru biedrības saimnieciski finansiālo darbību;
6.3.8.3
veikt kases un materiālo vērtību pārbaudi;
6.3.8.4
kontrolēt uzskaites un norēķinu dokumentus, kā arī sastādīto finansu pārskatu pareizību;
6.3.8.5
pārbaudīt un izmeklēt sūdzības par valdes priekšsēdētāju un valdes locekļiem;
6.3.8.6
pieprasīt sasaukt ārkārtas valdes sēdes.
6.3.8.7
Revīzijas komisijas locekļiem (revidentam) kā novērotājiem ir tiesības piedalīties valdes
sēdēs.
6.3.8.8
Revīzijas komisija (revidents) savus ziņojumus vispirms iesniedz biedrības valdei, pēc tam
ziņo biedru sapulcei.
7. Grāmatvedības darba organizācija.
7.1. Biedrības
valde
organizē
biedrības
saimnieciski
finansiālās
darbības
grāmatvedības uzskaiti, lietvedību un statistisko uzskaiti atbilstoši LR likumam "Par
grāmatvedību", u.c. likumu un normatīvo aktu prasībām.
7.1.1. Biedrība iesniedz finansu pārskatus Valsts institūcijām atbilstoši LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
7.1.2. Par grāmatvedības darba organizāciju un saimnieciski finansiālo darbību biedrībā saskaņā ar LR
likumu "Par grāmatvedību" atbildīgs ir biedrības valdes priekšsēdētājs.
7.1.3. Biedrība ir tiesīga nodot grāmatvedības vešanu specializētajam uzņēmumam, noslēdzot attiecīgu
līgumu.
7.2 Biedrības līdzekļi.
Biedrības līdzekļi var sastāvēt no:
7.2.1. biedru un iestāšanās naudām;
7.2.2. ziedojumiem, dāvinājumiem;
7.2.3. biedru mantiskiem / intelektuāliem ieguldījumiem;
7.2.4. biedrības saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
7.3 Biedra nauda.
Lēmumu par Biedrības biedra un iestāšanās naudu, tās apmēru un apmaksas kārtību pieņem Biedru
sapulce pēc Biedrības valdes ieteikuma.
7.4 Biedrības gada pārskats.
7.4.1. Biedrības darbības pārskata periods ir kalendārais gads, kas sākas 01. janvārī un beidzās 31.
decembrī.
7.4.2. Biedrības gada pārskata sastāvu nosāka LR spēkā esošie normatīvie akti
7.4.3. Gada pārskatu biedrības grāmatvedība sastāda ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc kalendārā
gada beigām un iesniedz revīzijas komisijai (revidentam) pārbaudei un ziņojuma sagatavošanai.
Biedrības valde nodrošina, lai Biedrības gada pārskats būtu laikus iesniegts attiecīgajām valsts
iestādēm.
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8. Biedrības zaudējumu segšana.
Ja biedrības darbības rezultātā radušies zaudējumi, tie sedzami no biedrības rīcībā esošiem līdzekļiem,
analizējot zaudējumu cēloni.
9. Biedrības reorganizācija un darbības izbeigšana.
9.1. Biedrības darbības izbeigšanās pamats.
Biedrība izbeidz darbību:
9.1.2 Ja likumā un statūtos paredzētajā kārtībā biedru sapulce pieņem lēmumu likvidēt vai reorganizēt
biedrību, tajā skaitā iekļaujoties citā biedrībā un zaudējot juridisko patstāvību.
9.1.3 Likvidējoties pēc tiesas lēmuma, ja Biedrība savā darbā pārkāpj Latvijas Republikas likumus un
citus normatīvos aktus.
9.1.4 Ja Biedrībā paliek mazāk par pieciem biedriem.
9.2 Biedrības likvidācijas komisija un tās darbība.
Biedrības likvidāciju veic likvidācijas komisija, ko ieceļ lēmuma par Biedrības likvidāciju pieņēmējs.

Valdes priekšsēdētājs

__________________ /Normunds Čiževskis/

Mārupē, 20___. gada ____. _____________

Statūti apstiprināti Biedrības kopsapulcē Mārupē, 2015. gada 18. martā.
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