Biedrības

„Kurzemes NVO atbalsta centrs”

STATŪTI

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Kuldīgā 2018.gada 27.martā (protokols nr.2018/BS/01)

1. nodaļa. Nosaukums. Simbolika.
1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „Kurzemes NVO atbalsta centrs” (turpmāk tekstā –
Biedrība). Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir „KNVOAC”.
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Kurzeme NGO Support Centre”.
1.3. Biedrībai ir sava simbolika, ko apstiprina valde. Biedrības simbolika tiek atveidota uz
Biedrības veidlapām, nozīmēm un citām atribūtikām.
2. nodaļa. Darbības mērķis
2.1. Biedrības mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un
līdzdalības procesu norises.
3. nodaļa. Darbības ilgums un darbības teritorija
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
3.2. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika.
4. nodaļa. Biedru statusi, biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā ir šādi biedru statusi:
4.1.1. Pilntiesīgs biedrs – ar savu tiešu darbību un/vai līdzekļiem sekmē Biedrības mērķa
sasniegšanu un interešu aizstāvēšanu. Pilntiesīgajam biedram ir balsstiesības un no to
vidus tiek ievēlēta biedrības valde;
4.1.2. Resursu biedrs - atbalsta biedrības pastāvēšanas nepieciešamību un tās darbības
mērķi, saņem un izmanto biedrības sniegtos pakalpojumus un resursus, sniedz
ieteikumus, kāds atbalsts un pakalpojumi nepieciešami pilsoniskās sabiedrības
attīstībai, konsultē Biedrību tās mērķu sasniegšanai. Biedrības resursu biedram nav
balstiesību un to nevar ievēlēt Biedrības valdē.
4.2. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, iesniedzot parakstītu
pieteikumu valdei. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu, kā arī
biedru uzņemšanas nosacījumus, papildu statūtos paustajiem, nosaka valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde, kurai pieteicēja lūgums ir jāizskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas brīža. Uz Biedrības valdes sēdi, kurā izskata jautājumu par jauna biedra
uzņemšanu Biedrībā, ir jāuzaicina pats biedra kandidāts un jādod viņam vārds sava viedokļa
paušanai. Biedra kandidāta neierašanās nav šķērslis Biedrības valdes lēmuma
pieņemšanai. Lēmumā par jauna biedra uzņemšanu Biedrībā tiek fiksēts, kādu biedra
statusu saskaņā ar Statūtiem attiecīgais biedra kandidāts iegūst, kļūstot par Biedrības
biedru.
4.4. Ja Biedrības valde pieņem lēmumu neuzņemt biedra kandidātu Biedrībā, attiecīgais biedra
kandidāts šo Biedrības valdes lēmumu var pārsūdzēt biedru sapulcē viena mēneša laikā no
tā saņemšanas dienas. Ja arī Biedrības biedru sapulce pieņem lēmumu neuzņemt šo biedra
kandidātu Biedrībā, attiecīgais biedra kandidāts nav uzņemts Biedrībā un viņš var iesniegt
atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā ne ātrāk kā pēc gada, termiņu skaitot no
Biedrības biedru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas. Lemjot jautājumu par biedra
kandidāta uzņemšanu Biedrībā, Biedrības biedru sapulcei ir tiesības pieņemt tādus pašus
lēmumus kā Biedrības valdei.
4.5. Ja par iestāšanos Biedrībā ir noteikta maksa, biedra kandidāts, par kura uzņemšanu Biedrībā
ir pieņemts pozitīvs lēmums, iegūst Biedra statusu ar brīdi, kad biedra kandidāts ir
nomaksājis Biedrībai iestāšanās naudu. Ja šāds biedra kandidāts kavē iestāšanās naudas
samaksu 15 kalendāra dienas, lēmums par viņa uzņemšanu Biedrībā zaudē spēku.
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4.6. Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. Pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā.
4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu šādos gadījumos:
4.7.1. biedrs vairāk kā 1 (vienu) gadu nav nomaksājis biedra naudu;
4.7.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.7.5. biedra rīcība ir pretrunā ar Biedrības mērķi un/vai kaitē Biedrības tēlam, reputācijai.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, ciktāl šie statūti nenosaka citādāk;
5.1.2. piedalīties visos Biedrības pasākumos un sapulcēs, izvirzīt priekšlikumus un apspriest
izvirzītos jautājumus;
5.1.3. veikt brīvprātīgo darbu Biedrības mērķu sasniegšanai;
5.1.4. iepazīties un saņemt informāciju par Biedrību un tās darbību;
5.1.5. brīvi darboties citās biedrībās un nodibinājumos;
5.1.6. brīvi izstāties no Biedrības, ievērojot šajos statūtos paredzēto kārtību.
5.2. Tikai Biedrības Pilntiesīgajiem biedriem ir balsstiesības un tiesības tikt ievēlētiem valdē.
5.3. Biedrības biedram, kuram ir Biedrības Resursa biedra statuss, ir visas Biedrības biedra
tiesības, izņemot balsstiesības.
5.4. Biedrības biedra pienākumi, neatkarīgi no tā statusa:
5.4.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un palīdzēt sasniegt Biedrības mērķus;
5.4.2. ievērot šos statūtus, izpildīt valdes lēmumus un uzņemtās saistības;
5.4.3. aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, tās mērķa sasniegšanā;
5.4.4. izpildīt savas saistības pret Biedrību, tai skaitā veikt iestāšanās naudas (ja tāda ir
paredzēta) un biedra naudas maksājumus;
5.5. Pilntiesīgo biedru pienākumi:
5.5.1. piedalīties Biedrības sapulcēs un pārvaldē;
5.5.2. ar savu tiešu darbību un/vai līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu un
interešu aizstāvēšanu.
5.6. Saistības biedram var noteikt ar valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no
citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
5.7. Visi oficiālie paziņojumi un informācija biedriem tiek nodota rakstveidā, tai skaitā īsziņās,
elektroniski uz e-pastu, sociālo tīklu personīgajos ziņojumos un viedtālruņu saziņas
aplikācijās, saskaņā ar valdes izstrādāto biedru kontaktinformācijas sarakstu. Ja informācija
tiek nosūtīta elektroniski, tiek pieņemts, ka tā ir saņemta nākamajā darba dienā, kopš
izsūtīšanas. Ja informācija tiek nosūtīta pa pastu, tiek pieņemts, ka tā ir saņemta pēc 5
darba dienām, kopš izsūtīšanas brīža.
5.8. Biedra naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka valde.
6. nodaļa. Biedru sapulce
6.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija, kurai var būt divas organizatoriskās
formas: Biedru kopsapulce un Pārstāvju sapulce.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri personīgi (juridiskām personām –
organizācijas amatpersona, kurai ir paraksta tiesības) vai ar rakstiski pilnvarota pārstāvja
starpniecību. Biedru sapulcē balsstiesības ir tikai Biedrības Pilntiesīgajiem biedriem.
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6.3. Biedru sapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā, nosakot tās organizatorisko formu. Ja
tiek sasaukta Pārstāvju sapulce, valde nosaka pārstāvju sapulces pārstāvības normu,
pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību.
6.4. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pi rms sapulces, nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu saskaņā ar šo statūtu 5.7. punktā noteikto kārtību.
6.5. Ārkārtas biedru sapulci var sasaukt pēc valdes iniciatīvas un ja to rakstveidā pieprasa ne
mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.6. Biedrības biedrs, kurš nevar piedalīties biedru sapulcē klātienē, var piedalīties biedru
sapulcē neklātienē un īstenot savas tiesības, izmantojot videozvanu vai analoģisku
elektronisko saziņas līdzekļu tehnoloģiju (turpmāk – videozvans). Biedrības biedrs, kurš
vēlas piedalīties biedru sapulcē neklātienē un īstenot savas tiesības, izmantoj ot videozvanu,
par to rakstiski paziņo Biedrības valdei ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms biedru sapulces
norises. Saņemot minēto paziņojumu, Biedrības valde nodrošina, ka biedru sapulce tās
norises laikā var saņemt attiecīgā Biedrības biedra videozvanu. Biedrība un Biedrības biedrs
katrs sedz savas izmaksas, kuras rodas saistībā ar videozvana lietošanu.
6.7. Biedru sapulci vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, ja biedru sapul ce neieceļ citu sapulces
vadītāju. Biedru sapulce ieceļ biedru sapulces protokolistu. Biedru sapulces gaita tiek
protokolēta. Biedru sapulces protokolu paraksta biedru sapulces vadītājs un protokolists.
6.8. Tikai Biedru kopsapulces kompetencē ir lemt par Biedrības darbības izbeigšanu,
turpināšanu, likvidāciju vai reorganizāciju.
6.9. Biedru sapulces, neatkarīgi no tās organizatoriskās formas, kompetence:
6.9.1. apstiprināt biedrības gada pārskatu;
6.9.2. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekli;
6.9.3. ievēlēt un atsaukt Biedrības revidentu;
6.9.4. pieņemt Biedrības statūtus, to grozījumus un papildinājumus;
6.10. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Pilntiesīgajiem
biedriem. Biedru Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no
pieteiktajiem Pilntiesīgo biedru pārstāvjiem.
6.11. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
Pilntiesīgajiem biedriem/pārstāvjiem. Lēmums par Biedrības reorganizāciju, darbības
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem Pilntiesīgajiem biedriem.
7. nodaļa. Biedrības valde
7.1. Biedrības valde ir biedrības izpildinstitūcija. Valde sastāv no 2 personām: valdes
priekšsēdētāja, kas vienlaikus ir arī biedrības priekšsēdētājs, un viena valdes locekļa.
Biedrības valde vada un pārstāv Biedrību.
7.2. Valdes priekšsēdētāju un valdes locekli ievēl uz pieciem gadiem biedru sapulcē no
pilntiesīgo biedru vidus sekojošā kārtībā: kā pirmo ievēl valdes priekšsēdētāju un pēc viņa
ieteikuma ievēl valdes locekli. Valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis var tikt ievēlēti
atkārtoti.
7.3. Valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim ir tiesības Biedrību pārstāvēt atsevišķi.
7.4. Valdes sēdes organizē un sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi
ceturksnī. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās gan valdes priekšsēdētājs, gan valdes loceklis.
Valdes sēdes ir atklātas, ja valde nelemj par citādu sēdes norises kārtību.
7.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.
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7.6. Valde pieņem lēmumus vienbalsīgi. Ja Valde nevar vienoties kāda lēmuma pieņemšanā, tā
sasauc Pilntiesīgo biedru sapulci jautājuma izlemšanai.
7.7. Valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis var saņemt atalgojumu.
8. nodaļa. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzija
8.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju veic Revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz pieciem gadiem.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.3. Revidents sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts biedru sapulcei.
8.4. Biedrības revidents:
8.4.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.4.2. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.4.3. dod atsauksmi par pārvaldes institūciju darbību, Biedrības budžetu un gada pārskatu;
8.4.4. veic citus Biedru kopsapulces uzticētos uzdevumus.
8.5. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

Valdes priekšsēdētāja

/Inese Siliņa/
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