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1.nodaļa.Nosaukums. Simbolika. 

1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „Ziemeļkurzemes Nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs” (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrībai ir 2 saīsinātie 

nosaukumi latviešu valodā: „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” un  

„ZKNVOAC”. 

1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir „North 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 pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un tās attīstības 

veicināšana novadā un Latvijā. 

2.2. Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai: 

2.2.1. atbalstīt biedrības un nodibinājumus, sabiedrības interešu grupas un 

iedzīvotājus ar informatīvajiem, tehniskajiem un konsultatīvajiem pakalpojumiem; 

2.2.2. sekmēt biedrību un nodibinājumu, sabiedrības interešu grupu savstarpējo 

sadarbību, kā arī to sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, ar 

partneriem ārvalstīs; 

2.2.3. veicināt nevalstisko organizāciju pārstāvju un novada iedzīvotāju personības 

izaugsmi un izglītošanos, realizējot mūžizglītības aktivitātes; 

2.2.4. atbalstīt brīvprātīgo kustību; 

2.2.5. informēt sabiedrību par pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju 

attīstību; 

2.2.6. sekmēt finansiālu atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, sabiedrības interešu 

grupām; 

2.2.7. sekmēt iedzīvotāju un to veidotu grupu, organizāciju efektīvu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī; 

2.2.8. rosināt iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes 

uzlabošanā; 

2.2.9. sekmēt sociālo iekļaušanu un integrāciju sabiedrībā, piedāvājot invalīdu un citu 

sociāli neaizsargātu grupu nodarbinātību; 

2.2.10.nodarboties ar labdarību; 
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2.2.11.veikt citus uzdevumus, kas palīdz sasniegt Biedrības mērķi. 

3. nodaļa. Darbības ilgums. 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

4. nodaļa. Darbības teritorija. 

4.1. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika. 

5. nodaļa. Biedrības juridiskais un mantiskais statuss, publiskā darbība. 

5.1. Biedrība ir juridiska persona, tai ir patstāvīga bilance un savi bankas konti, savs 

zīmogs un veidlapas. 

5.2. Biedrībai var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kas nav izņemts no 

civiltiesiskās apgrozības kā Latvijas Republikā, tā ārvalstīs. 

5.3. Biedrība var veikt saimniecisko darbību kā papilddarbību Biedrības mērķu 

sasniegšanai. 

5.4. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Biedrība neatbild par 

biedru saistībām. Biedri neatbild par Biedrības saistībām. 

5.5. Savā darbībā Biedrība ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus 

normatīvus aktus, šos Statūtus, Biedrības pārvaldes institūciju lēmumu u.c. tā darbību 

reglamentējošus noteikumus. 

5.6. Biedrības veiktās saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Statūtos 

paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem un pārvaldes 

institūciju locekļiem. 

5.7. Biedrības mantu un finanšu līdzekļus veido: 

5.7.1. Latvijas un ārvalstu fizisko personu brīvprātīgas iemaksas, ziedojumi un 

dāvinājumi pirms un pēc Biedrības ierakstīšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā. 

5.7.2. Biedru nauda; 

5.7.3. Valsts un pašvaldību finansējums; 

5.7.4. Ienākumi no saimnieciskās darbības; 

5.7.5. citi atļauti ienākumi. 

5.8. No citām personām Biedrība var iegūt mantu īpašumā vai lietojumā. Manta, ko 

Biedrība iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām bez atlīdzības (ziedojumi, 

dāvinājumi, mantojumi, u.tml.), tiek nodota Biedrībai likumā noteiktajā kārtībā ar 

līgumiem vai citiem likumā noteiktajiem īpašuma tiesību pārgrozošiem dokumentiem. 
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Manta, ko Biedrība iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām par atlīdzību, tiek 

nodota Biedrībai likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši vispārīgiem darījuma 

dokumentiem. Saņemot mantu Biedrības īpašumā vai lietojumā bez atlīdzības, 

Biedrībai ir saistoši tās dāvinātāja, ziedotāja noteikumi, uzlikumi vai citi ar šo mantu 

saistīti ierobežojumi. 

5.9. Biedrības finanšu līdzekļi un manta tiek izmantoti Biedrības mērķa sasniegšanai, 

t.i.: 

5.9.1. Biedrības mērķa īstenošanas gaitā radušos izdevumu segšanai; 

5.9.2. Biedrības organizatoriskās darbības nodrošināšanai, personāla un pārvaldes 

aparāta izdevumu segšanai; 

5.9.3. Biedrības kustamā vai nekustamā īpašuma iegādei; 

5.9.4. Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu. 

5.10. Biedrībai ir tiesības nodarbināt personas algotā vai brīvprātīgā darbā. Visus 

jautājumus par personu darbu, darba atalgojumu un ar darba veikšanu saistīto 

izdevumu atlīdzību izlemj Direktors Biedrības budžeta ietvaros, bet attiecībā uz 

Direktora darbu – Padome. 

5.11. Biedrībai ir tiesības veikt publisko darbību saskaņā ar likumiem. 

5.12. Biedrībai var būt savi izdevumi – biļeteni, laikraksti, žurnāli un interneta mājas 

lapas. 

6.nodaļa. Biedrības biedri, to tiesības un pienākumi. 

6.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura Latvijā reģistrēta biedrība un nodibinājums, 

kā arī fiziska persona vai neformāla iedzīvotāju grupa, kas ir gatava ar savu darbību 

un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu; kas atbalsta un apņemas ievērot 

Biedrības Statūtus un kas Statūtos noteiktajā kārtībā nolēmusi kļūt par Biedrības 

biedru, par ko ir iesniegusi rakstisku pieteikumu Padomei. Pieteikuma formu un tam 

klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Padome. 

6.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome. Tai pieteicēja lūgums 

ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja 

lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. 

Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts 

lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

6.3. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru 

Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav 
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uzņemts par Biedrības biedru. Viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 

gada. 

6.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to 

Padomei. 

6.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja: 

6.5.1. biedrs nepilda Kopsapulces un Padomes lēmumus; 

6.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

6.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

6.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, 

uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. 

Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei 

lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo 

rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

6.7. Katram Biedrības biedram Kopsapulcē ir viena balss. 

6.8. Biedrības biedra tiesības: 

6.8.1. piedalīties visos Biedrības pasākumos un sapulcēs, izvirzīt priekšlikumus un 

apspriest izvirzītos jautājumus; 

6.8.2. piedalīties Biedrības pārvaldes un revīzijas institūciju vēlēšanās, izvirzīt savu 

vai citu kandidatūru un tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes un revīzijas institūcijās; 

6.8.3. iepazīties un saņemt informāciju par Biedrību un tās darbību; 

6.8.4. brīvi darboties citās biedrībās un nodibinājumos; 

6.8.5. jebkurā laikā brīvi izstāties no Biedrības, par to iesniedzot rakstisku iesniegumu 

Padomei; 

6.8.6. veikt cita veida darbību, kas atbilst Biedrības mērķim un veicina tā sasniegšanu. 

6.9. Biedrības biedra pienākumi: 

6.9.1. ievērot šos Statūtus, izpildīt Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus un 

uzņemtās saistības; 

6.9.2. aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, tās mērķa sasniegšanā; 

6.9.3. regulāri maksāt biedru naudu. 
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6.10. Saistības biedram var noteikt ar Kopsapulces vai Padomes lēmumu. Nosakot 

biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra 

piekrišana. 

7.nodaļa. Organizatoriskā struktūra. 

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir Kopsapulce, Padome un Direktors. 

7.2. Biedrības pārvaldes institūcijās – Padomē un Direktora amatā – var būt tikai 

pilngadīgas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika. 

8. nodaļa. Biedru kopsapulce. 

8.1. Biedru Kopsapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija. Kopsapulcē piedalās 

visi Biedrības  biedri. Biedrus kopsapulcē pārstāv attiecīgās organizācijas vadītājs vai 

cita pilnvarota persona. 

8.2. Kārtējo biedru Kopsapulci sasauc Padome pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 

reizi gadā. To vada Padomes priekšsēdētājs. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To 

veic Direktors vai ievēlēts sēdes protokolists. 

8.3. Ārkārtas biedru Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Padomes iniciatīvas, vai, ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas 

iemeslu. 

8.4. Biedru Kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, 

nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

8.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 

8.6. Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta 

atkārtota biedru Kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo 

biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

8.7. Biedru Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par šo Statūtu grozījumiem, Biedrības 

reorganizāciju, darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso 

vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

8.8. Tikai Kopsapulcei ir tiesības: 

8.8.1. apstiprināt Biedrības statūtus, to grozījumus un papildinājumus; 

8.8.2. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju; 

8.8.3. ievēlēt Padomes locekļus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu; 

8.8.4. ievēlēt un atsaukt Biedrības revidentu; 
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8.8.5. vērtēt un apstiprināt Direktora un Padomes atskaites par to darbību, kā arī 

Revidenta pārskatus par iepriekšējo atskaites periodu. 

8.8.6. pārskatīt Padomes lēmumus par atteikumu uzņemt par Biedrības biedru; 

8.8.7. lemt par Direktora pārsūdzētiem Padomes lēmumiem. 

8.9. Biedru sapulcei ir tiesības pēc nepieciešamības pieņemt arī tādus lēmumus, kas 

ietilpst Padomes un Direktora kompetencē. 

8.10. Kopsapulces sēdes ir atklātas. 

9.nodaļa. Padome. 

9.1. Padome ir pastāvīgi funkcionējoša Biedrības pārvaldes institūcija. 

9.2. Padome sastāv no trīs līdz septiņiem locekļiem, kurus ievēl Kopsapulce. Padomes 

priekšsēdētāju tās locekļi izvēlas no sava vidus. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes 

laikā Padomi vada tā vietā pilnvarota persona, kuru nosaka Padomes priekšsēdētājs no 

Padomes locekļu vidus. 

9.3. Padomes locekļa darbības termiņš ir divi gadi. Katru gadu Padomes sastāvs var 

tikt papildināts ar jauniem locekļiem, kā arī to Padomes locekļu vietā, kuru pilnvaru 

laiks beidzies, tiek ievēlēti jauni Padomes locekļi uz nākamo divu gadu termiņu. 

9.4. Padomes sēdes organizē un sasauc Padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne 

retāk kā reizi ceturksnī. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse 

Padomes locekļu. 

9.5. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse no 

klātesošajiem Padomes locekļiem. 

9.6. Padomes sēdes ir atklātas, ja Padome nelemj par citādu tās sēdes norises kārtību. 

9.7. Padomes kompetence: 

9.7.1. apstiprina Biedrības attīstības stratēģiju un Biedrības budžetu. 

9.7.2. ieceļ un atceļ Direktoru. 

9.7.3. uzņem un izslēdz Biedrības biedrus. 

9.7.4. lemj par Biedrības biedra naudas apmēru un maksāšanas kārtību. 

9.7.5. pārrauga Direktora lēmumu atbilstību šiem statūtiem un normatīvajiem aktiem; 

9.7.6. ievēl no sava vidus Padomes priekšsēdētāju; 

9.7.7. apstiprina Biedrības simboliku un nosaka tās izmantošanas kārtību; 
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9.7.8. lemj par nekustāmā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu un jebkāda cita veida 

apgrūtināšanu. 

9.8. Padomes sēdes tiek protokolētas. To veic Direktors vai ievēlēts sēdes 

protokolists. 

10.nodaļa. Direktors. 

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Direktors, kas organizē Biedrības ikdienas darbu un 

kas savu darbību veic pēc labas pārvaldības principa. Direktors nevar būt Padomes 

loceklis vai Revidents. 

10.2. Direktoru ieceļ Padome uz nenoteiktu darbības termiņu. Nepieciešamības 

gadījumā Padome uz laiku var iecelt Direktora vietas izpildītāju, kas nozīmē, ka šī 

persona tiek iecelta uz neilgu termiņu. Uz Direktora vietas izpildītāju attiecas tie paši 

noteikumi, kas noteikti šajos Statūtos un citos normatīvajos aktos par Direktoru. 

10.3. Direktors ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. 

10.4. Līdz jaunā Direktora pārstāvības tiesību reģistrēšanai LR reģistra iestādē, 

līdzšinējais Direktors pilda savus pienākumus tādā apjomā, lai Biedrības darbība 

netiktu kavēta un Biedrībai netiktu radīti jebkāda veida zaudējumi. 

10.5. Direktora kompetence: 

10.5.1. nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi; 

10.5.2. pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida 

uzņēmējsabiedrībās un citās institūcijās Latvijas Republikā un ārvalstīs; 

10.5.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c.dokumentus; 

10.5.4. pieņem darbā un atbrīvo no darba Biedrībā darbiniekus, nosaka viņu darba 

algas lielumu Padomes apstiprinātā budžeta ietvaros. 

10.5.5. atver Biedrības norēķinu kontus kredītiestādēs un rīkojas ar tiem; 

10.5.6. rīkojas ar Biedrības kustamo mantu un naudas līdzekļiem, kā arī pārvalda 

Biedrības nekustamo īpašumu; 

10.5.7. organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un 

bilanču sastādīšanu un iesniegšanu atbilstošajās valsts un pašvaldību institūcijās 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

10.5.8. atskaitās Padomei un Kopsapulcei par savu darbību; 

10.5.9.Direktoram ir tiesības pieņemt arī citus lēmumus par jautājumiem, kas saistīti 

ar Biedrības darbību, cik tālu tas nav citas Biedrības pārvaldes institūcijas ekskluzīvā 

kompetencē saskaņā ar šiem Statūtiem. 
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10.6. Savu pienākumu sekmīgai īstenošanai Direktors var veidot pastāvīgas komisijas 

vai darba grupas dažādu ar Biedrību saistītu jautājumu risināšanai vai Padomes 

ierosinātu uzdevumu veikšanai. Pastāvīgo komisiju un darba grupu darbības nolikumu 

apstiprina Direktors. 

10.7. Pastāvīgu komisiju un darba grupu darbā var iesaistīt fiziskas personas un 

juridisko personu pārstāvjus, kas vēlas uz brīvprātības principa iesaistīties Biedrības 

darbā. 

10.8. Direktors var saņemt atalgojumu par darbību Biedrībā saskaņā ar Biedrības 

budžetu. Atalgojuma apmērs tiek noteikts, Padomei apstiprinot vai grozot Biedrības 

budžetu. Var tikt segtas izmaksas, kas saistītas ar darbību Biedrībā saskaņā ar 

Biedrības budžetu. 

10.9. Padome var atcelt Direktoru, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu 

jebkurā gadījumā ir atzīstama Direktora rīcība, kas ir klaji pretrunā ar šiem Statūtiem. 

11.nodaļa. Biedrības darbības kontrole un revīzija. 

11.1. Biedrības darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl Biedrības Kopsapulce uz 

trim gadiem. 

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Padomes sastāvā vai Direktors. 

11.3. Biedrības revidents: 

11.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

11.3.2. dod atsauksmi par pārvaldes institūciju darbību; 

11.3.3. dod atsauksmi par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu darbības regulējošo institūciju 

darbības izlabošanu; 

11.3.5. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

11.3.6. veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus. 

11.4. Biedrības finansiālās darbības revīzijas veikšanai Padome var pieaicināt 

zvērinātu revidentu vai auditorfirmu. 

11.5. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 

11.6. Biedrības Padome nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci bez 

Revidenta atzinuma. 

11.7. Personas, kas piešķīrušas finanšu līdzekļus un mantu Biedrībai, jebkurā laikā var 

pārliecināties par Biedrības darbību un likumā noteiktajā kārtībā iepazīties ar visiem 
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Biedrības dokumentiem, kas apliecina minēto līdzekļu izlietojumu, izņemot 

dokumentus, kas satur informāciju par citām personām, kuras piešķīrušas finanšu 

līdzekļus un mantu Biedrībai. 

12.nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

12.1. Ar biedru Kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 

struktūrvienības. 

12.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību 

regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru Kopsapulce. 

13.nodaļa. Biedrības reorganizācija. 

13.1. Biedrību var reorganizēt likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu par Biedrības 

reorganizāciju pieņem Kopsapulce, par to nobalsojot vairāk nekā divām trešdaļām no 

klātesošajiem biedriem. 

14.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana. 

14.1. Biedrības darbība izbeidzas likumā noteiktos gadījumos un citos gadījumos, ja 

par to lēmumu ir pieņēmusi Biedrības Kopsapulce atbilstoši šiem Statūtiem. 

14.2. Biedrības darbības izbeigšana tiek organizēta atbilstoši likumiem. 

14.3. Biedrības likvidāciju veic saskaņā ar Kopsapulces lēmumu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Izbeidzot Biedrības darbību, pēc kreditoru prasījumu 

apmierināšanas vai viņiem paredzēto naudas summu deponēšanas un citu likumā 

paredzēto izdevumu segšanas, atlikusī Biedrības manta tiek nodota līdzīga mērķa un 

rakstura biedrībai vai nodibinājumam Latvijas Republikā, kuram nav peļņas gūšanas 

rakstura, un, kuru pēc Padomes priekšlikuma apstiprina ar Kopsapulces lēmumu. 

Gadījumā, ja Biedrības darbības izbeigšanas brīdī Latvijas Republikā nepastāv līdzīga 

mērķa un rakstura biedrība vai nodibinājums, tad Biedrībai atlikusī manta nododama 

citai labdarības institūcijai, kurai nav peļņas gūšanas rakstura, un to apstiprina augstāk 

minētā kārtībā. 

14.4. sadalot vai nododot atlikušo Biedrības mantu, jāievēro ziedotāju un dāvinātāju 

noteikumi par rīcību ar Biedrībai ziedoto, dāvināto mantu Biedrības darbības 

izbeigšanas gadījumā. Šeit minētie ziedotāju un dāvinātāju noteikumi par rīcību ar 

Biedrībai ziedoto, dāvināto mantu nav grozāmi vai izmaināmi, un tie ir obligāti visām 

Biedrības pārvaldes institūcijām. 

 

 


