16050105

3 0 1 0 2 0 1 7

Biedrības “Brasa” statūti

1. Biedrības nosaukums
1.1.

Biedrības nosaukums ir “Brasa” (turpmāk - Biedrība).

1.2. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas darbojas uz tās biedru
pašiniciatīvas pamata.
1.3.
Biedrībai ir juridiskas personas statuss, tā darbojas atbilstoši Latvijas
Republikas likumos noteiktai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas
gūšanas nolūka un rakstura.

2. Biedrības mērķi
2.1.
Biedrības mērķis ir veicināt Brasas apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu
kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē.
2.2.

Biedrības darbības uzdevumi ir:

2.2.1. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko un vides vērtību;
2.2.2. Identificēt un risināt aktuālas apkaimes problēmas, t.sk. apzinot iedzīvotāju
viedokļus un pārstāvot tos citās organizācijās, institūcijās un citur pēc vajadzības, kā
arī sadarboties ar citu apkaimju organizācijām;
2.2.3. Vairot apkaimes iedzīvotāju valstisko patriotismu;
2.2.4. Organizēt noteiktus pasākumus – apkaimes un kaimiņu svētkus, gadskārtu
svinēšanu, sporta, kultūras un izglītojošas aktivitātes, t.sk. pieredzes apmaiņu,
darbnīcas un seminārus;
2.2.5. Realizēt un atbalstīt vides uzlabošanas iniciatīvas – talkas, vides objektu
uzstādīšanu u.c.
2.3.
Biedrība ir politiski un reliģiski neitrāla. Tā neveic darbības, kas saistītas ar
politisko organizāciju darbības vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu. Biedru
personiskā darbība politikā un reliģijā un politiskā pārliecība nedrīkst ietekmēt
uzticēto pienākumu izpildi un biedrības viedokļa paušanu.

3. Biedrības darbības termiņš
3.1.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
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4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1.
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības
valde.
4.2.
Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja
lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Izņēmuma kārtā, piemēram vasaras
sezonā, valdes sēde var norisināties attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus.. 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
nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3.
Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru
kopsapulcei. 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.
4.4.
Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to
valdei;
4.5.

Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības.
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. savlaicīgi 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, aizstāvēt savu viedokli.
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5.2.

Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, kā arī informēt valdi par tā aktuālo e-pastu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. pārstāvēt biedrību un paust tās oficiālo viedokli savu pilnvaru robežās, kuras
nosaka valde katrā konkrētā gadījumā un nolikums par īpašām personām. Ja nav šādu
pilnvaru, biedrības biedrs pauž savu personisko viedokli un nepārstāv biedrību
oficiāli. Paužot oficiālu viedokli biedrības vārdā, tam jābūt saskaņotam ar valdi vai
biedru kopsapulci. Paužot viedokli, biedrs demonstrē izpratni par to.
5.3.
Saistības un pilnvaras biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes
lēmumu. Nosakot biedram saistības un pilnvaras, kas atšķiras no citu biedru
saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
6. Biedrības struktūrvienības
6.1.
Ar biedru kopsapulces 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 kopsapulce.

7. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1.

Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2.
Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var
piedalīties biedru kopsapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un
balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā. Katrs biedrs drīkst saņemt tikai vienu
pilnvarojumu.
7.3.
Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz
31. martam.
7.4.
Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
7.5.
Ne vēlāk kā nedēļu pirms kopsapulces sasaukšanas, katrs biedrs par to tiek
informēts rakstiski uz katra biedra norādīto e-pastu, kā arī biedrības facebook vietnē.
Ja biedru kopsapulcē paredzēts lemt par izmaiņām statūtos, valdē vai biedrības
darbības izbeigšanu, par kopsapulci informē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās
norises.
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7.6.

Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7.
Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā,
bet ne ātrāk kā pēc nedēļas, tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga
pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā
piedalās vismaz trīs biedri.
7.8.
Biedrības kopsapulces lēmumi tiek pieņemti balsojot. Atsevišķos gadījumos,
piemēram, ja to prasa ne mazāk kā 25% klātesošo biedru, kopsapulce var pieņemt
lēmumu par jautājuma izlemšanu aizklātā balsošanā.
7.9. Biedru kopsapulces 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
klātesošajiem biedriem.
7.10. Kopsapulces norise tiek protokolēta. Protokolā norāda – darba kārtības
jautājumu apspriešanas gaitu un saturu; balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu
“par” vai “pret” par katru lēmumu. Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces
vadītājs un protokolists.
8. Izpildinstitūcija
8.1.
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no kopsapulcē ievēlētiem trīs
valdes locekļiem, t.sk. priekšsēdētāja, kurš organizē valdes darbu. Valdi ievēlē uz
neierobežotu termiņu.
8.2.
Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru
kopsapulces kompetencē.
8.3.
Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet katram
valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt biedrību kopā ar vienu valdes locekli.
8.4.
Valdi var pārvēlēt ikgadējā vai ārkārtas biedru kopsapulcē, ja pārvēlēšanu
ierosina vismaz 25% klātesošo biedru.
8.5.
Valdes loceklis pilda savus pienākumus, brīvprātīgā vai atlīdzības darbā,
atbilstoši biedrības finansiālajam stāvoklim. Pirms atlīdzības piešķiršanas par to lemj
valde, kā arī lēmums tiek saskaņots ar Biedrības Revidentu.

9. Biedrības finanses un īpašums
9.1.
Biedrībai ir savs īpašums. Tā ir tiesīga savā īpašumā iegūt vai zaudēt
mantiskās un personiskās nemantiskās tiesības, būt prasītājs un atbildētājs tiesā, atvērt
norēķinu, valūtas un citus kontus Latvijas bankās.
9.2.

Biedrības naudas līdzekļi veidojas no:

9.2.1. biedru iestāšanās iemaksām;
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9.2.2. ikgadējiem biedru naudas maksājumiem;
9.2.3. juridisko un fizisko personu ziedojumiem;
9.2.4. ienākumiem, kas gūti no izdevējdarbības, zinātniskās darbības un citas
saimnieciskās darbības;
9.2.5. Biedrībai piederošās mantas;
9.2.6. no citiem likumos atļautajiem ienākumiem.
9.3.
Savu uzdevumu veikšanai, biedrība var piesaistīt līdzekļus no sponsoriem,
kuru darbība nav pretrunā ar biedrības statūtiem un vispārpieņemtajām ētikas un
morāles normām.
9.4.
Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar biedru
kopsapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šos statūtus. Tā
veicama LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

10. Revidents
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru
ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.
10.2.

Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3.

Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;
10.3.5. apstiprina vai noraida iespējamus materiālus labumus vai atlīdzības par darbu
valdes locekļiem.
10.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk
kā reizi gadā.
10.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta
atzinuma saņemšanas.

5

11. Biedru nauda
11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā līdz attiecīgā gada
31. martam:
11.1.1. fiziskai personai 12 EUR apmērā;
11.1.2. juridiskai personai 24 EUR apmērā.
11.2. Jaunam Biedrības biedram biedru nauda tiek aprēķināta proporcionāli
atlikušajam mēnešu skaitam gadā – fiziskai personai 1 EUR un juridiskai personai
2 EUR par vienu mēnesi.
11.3. Jaunam Biedrības biedram biedru nauda jāsamaksā mēneša laikā pēc
iestāšanās Biedrībā.

Dibinātāju divi pilnvarotie pārstāji

______________________
(paraksts)

______________________
(paraksts)

Statūti apstiprināti Rīgā
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