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1.nodaļa. Biedrības nosaukums 

 
1.1. Biedrības nosaukums ir "Saldus rajona attīstības biedrība" (turpmāk tekstā–

Biedrība). 

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi 

 
2.1. Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības 

līdzdalības principus; 

2.1.2. veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, 

lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus; 

2.1.3. sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem 

un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Saldus un Brocēnu novadu 

teritorijas attīstību; 

2.1.4. veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu 

izmantošanu; 

2.1.5. veicināt kopienu sadarbību; 

2.1.6. iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos 

un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai. 

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

 
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 

 
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga LR vai ārvalstīs dzīvojoša 

(reģistrēta)fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kuras 

darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā. Lai iestātos Biedrībā, jāiesniedz 

noteiktas formas rakstisks pieteikums. Pieteikuma formu un tai klāt pievienojamo 

dokumentu sarakstu nosaka Biedrības izpildinstitūcija.  

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem izpildinstitūcija (izpilddirektors 

jeb administratīvais vadītājs). Izpildinstitūcijai pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās 

sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas brīža. Uz Izpildinstitūcijas sēdi, kura izskata pieteicēja lūgumu, ir 

jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja 

neierašanās nav iemesls Izpildinstitūcijas lēmuma pieņemšanai. Izpildinstitūcijai 

motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas. 

4.3. Izpildinstitūcijas noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru 

sapulcei(kopsapulcei). Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav 

uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 

gada termiņa izbeigšanās. 
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4.4.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to 

Izpildinstitūcijai. 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Izpildinstitūcijas lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs vairāk ka 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un Izpildinstitūcijas lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

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

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izpildinstitūcija izskata tuvākās sēdes 

laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. 

Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Izpildinstitūcijas lēmuma pieņemšanai. 

Izpildinstitūcijai lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija 

jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

5.nodaļa. 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 tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un Izpildinstitūcijas lēmumus, 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu. 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai Izpildinstitūcijas lēmumu. 

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

piekrišana. 

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības 

 
6.1. Ar Biedrības biedru sapulces (Biedru sapulce) lēmumu var tikt izveidotas Biedrības 

teritoriālās un citas struktūrvienības. 

6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību 

regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.· 

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 
7.1. Augstākā Biedrības lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties 

Biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot 

biedru sapulcē izdodama rakstveidā. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz katra gada 

31.martam. 
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7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Izpildinstitūcijas vai padomes 

priekšsēdētāja iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk ka viena desmitā daļa 

Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, par to 

paziņojot biedriem un darot zināmu 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, trīs 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 kā 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.  

7.9. Biedru sapulce: 

7.9.1. apstiprina Biedrības Statūtus un grozījumus tajos; 

7.9.2. ievēl/ieceļ un atbrīvo no pienākumu veikšanas Padomes locekļus, 

izpildinstitūciju, revidentu; 

7.9.3. apstiprina gada budžetu, gada pārskatus un atskaites; 

7.9.4. atsevišķā nolikumā nosaka Biedrības simbolikas lietošanas kārtību; 

7.9.5. izskata apstrīdētos Padomes lēmumus; 

7.9.6. pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju; 

7.9.7. vērtē un apstiprina Padomes, izpildinstitūcijas atskaites, Revidenta pārskatu; 

7.9.8. izskata citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus. 

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija 

 
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir izpilddirektors jeb administratīvais vadītājs. 

Izpilddirektora prombūtnes laikā izpildinstitūcijas pienākumus veic ar izpilddirektora 

rīkojumu noteikts padomes loceklis vai biedrības darbinieks. Padomes locekļa vai 

darbinieka pilnvaras tiek noteiktas rīkojumā. 

8.2. Izpildinstitūcija ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīva biedru 

sapulces vai Padomes kompetence, tai skaitā izpilddirektors izdod sākotnējo lēmumu 

par projekta iesnieguma atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai vai 

izdod lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. 

8.3. Izpilddirektors ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. 

8.4. Izpilddirektors pilda savus pienākumus par atlīdzību. 

 
9.nodaļa. Padome. 

 
9.1. Padome ir biedru sapulces ievēlēta pārstāvju lēmējinstitūcija. 

9.2. Padomes sastāvā ir 7 locekļi, ievērojot normatīvajos aktos noteikto partnerības 

principu. 

9.3. Padomi un padomes priekšsēdētāju ievēl Biedru kopsapulce. 



5 
 

9.4. Padome: 

9.4.1. lemj jautājumus par mērķprogrammu izveidi un līdzekļu izmantošanu; 

9.4.2. izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģijas; 

9.4.3. izveido darba grupas, komisijas, komitejas atsevišķu uzdevumu veikšanai; 

9.4.4 izskata un apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu; 

9.4.5. nodrošina resursu fonda monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu 

un sasniegtajiem rezultātiem;  

9.4.6. izskata priekšlikumus par izmaiņām biedrības darbībā. 

9.4.7. izstrādā un apstiprina Vērtēšanas komisijas nolikumu. Izveido komisiju, kas 

izskata un izvērtē projektu iesniegumus;   

9.4.8. izstrādā un apstiprina Padomes nolikumu; 

9.4.9. Padomes sēde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 

9.4.10. Padomes priekšsēdētājs izskata apstrīdēšanas iesniegumu par Izpildinstitūcijas 

izdoto sākotnējo lēmumu par izvērtētiem projektiem.  

 

 

 

10. nodaļa. Revidents. 

 
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ieceļ 

biedru sapulce uz vienu gadu. 

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Izpildinstitūcijas loceklis. 

10.3. Revidents: 

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju vienu reizi gadā;10.3.2. 

izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

10.3.3. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimniecisko darbību. 

 

11.nodaļa. Biedru nauda 

 
11.1. Biedru naudas apmēru nosaka Biedrības padome ar savu lēmumu. 

 

 

 

Saldus rajona izpilddirektore: _____________S. Fridrihsone  

 

 

 

Statūtu grozījumi apstiprināti Saldus rajona attīstības biedrības Biedru kopsapulcē 

Saldū, 2018. gada 28. martā, un stājas spēkā 2018.gada 1.augustā. 

 


