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1.nodaļa. Biedrības nosaukums 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība” 

(turpmāk tekstā - Biedrība). 

 

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi 

 

2.1. Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. Dārzkopības izglītības attīstība Bulduru dārzkopības skolā; 

2.1.2. Dārzkopības kompetences centra izveides veicināšana Bulduru 

dārzkopības skolā; 

2.1.3. Dārzkopības mācību bāzes attīstība un pilnveide; 

2.1.4.   Dārzkopības profesijas, nozares un skolas popularizēšana; 

 

2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir: 

2.2.1. Sekmēt izglītības kvalitātes līmeņa celšanu Bulduru dārzkopības 

skolā; 

2.2.2.  Sadarboties ar citām valsts un nevalstiskajām organizācijām Latvijā un 

pasaulē; 

 2.2.3. Veicināt skolas atdzimšanu un nodrošināt tās darbības stabilitāti 

ilgtermiņā, sagatavojot augstas kvalitātes dārzkopības jomas speciālistus; 

2.2.5. Iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, lai piesaistītu līdzekļus 

Biedrības mērķu realizācijā;  

2.2.6. Piesaistīt finansējumu Biedrības mērķu īstenošanai. 

 

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

 

4.nodaļa. Biedrības biedri. 

 

4.1. Biedrības biedri var būt fiziskas un juridiskas personas (koletīvie biedri) 

4.2. Pilntiesīgie Biedrības biedri ir fiziskas un juridiskas personas, kas regulāri, ne 

retāk kā reizi gadā, maksā biedra naudu pilnā apjomā, kāds noteikts fiziskām vai 

juridiskām personām ar Biedru Sapulces lēmumu. Pilntiesīgie biedri AR 

BALSSTIESĪBĀM var piedalīties Biedrības pārvaldē. 

4.3.    Biedrības darbībā var piedalīties Biedri – atbalstītāji, kas ir fiziskas vai 

juridiskas personas. Biedri – atbalstītāji maksā biedra naudu samazinātā apjomā, ko 



 

3 

 

3

nosaka ar Biedru sapulces lēmumu. Biedri – atbalstītāji bauda visas tās pašas 

tiesības kā Pilntiesīgi biedri, izņemot nepiedalās Biedrības pārvaldē un viņiem NAV 

BALSSTIESĪBU. 

4.4.    Biedrības kolektīvo biedru (juridisko personu) Biedrībā pārstāv viena attiecīgi 

rakstiski pilnvarota vai šīs juridiskās personas paraksta tiesīgā persona bez īpaša 

pilnvarojuma. 

4.5.    Katram biedram ir tiesības mainīt savu statusu ne biežāk kā reizi gadā. 

Pilntiesīgs biedrs uz rakstiska iesnieguma pamata var iegūt biedra-atbalstītāja 

statusu un otrādi. Biedra naudas apjoms par kārtējo gadu maksājams atbilstoši 

biedra statusam. 

 

5.nodaļa Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 

 

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, 

iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam 

klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja 

lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru nedēļu laikā no 

visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums 

rakstveidā (e pasta vai sms veidā) jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. 

Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par 

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

viena gada. 

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

valdei; 

5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  

5.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

5.5.2. biedrs nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 

5.5.4. biedrs veic  darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un 

Biedrības mērķiem. 

5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. 

Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija 

jāpaziņo rakstveidā (epasta formā) izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no 

tā pieņemšanas brīža. 
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6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

 

6.1.Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

6.1.1. piedalīties Biedru sapulcē un Biedrības pārvaldē, 

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli, 

6.1.4. Brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās vai politiskās 

organizācijās; 

6.1.5.  Uzņemties papildus uzdevumus un pienākumus Biedrības interesēs. 

 

6.2. Biedrības biedru pienākumi: 

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un valdes 

lēmumus  

6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu 

realizēšanu, 

6.3. Saistības biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 

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

konkrētā biedra piekrišana; 

6.4. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Valdes rīkojumiem tiek izlietoti: 

6.4.1. Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildīšanai; 

 6.4.2. Biedrības darbinieku algošanai; 

 6.4.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības 

nodrošināšanu. 

6.5. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi nav pietiekami kāda Biedrības uzdevumiem 

atbilstoša mērķa sasniegšanai, vai pasākuma realizēšanai, tās biedri var 

vienoties par atsevišķu brīvprātīgu ieguldījumu šī mērķa vai pasākuma 

realizēšanai. Ieguldījumu ar valdes lēmumu drīkst izmanot tikai šī mērķa 

sasniegšanai vai pasākuma realizēšanai. 

6.6. Par Biedrības finansu līdzekļu pareizu izmantošanu atbild Biedrības valdes 

priekšsēdētājs, bet par kontroli – revidents. 

 

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības 

 

7.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 

struktūrvienības; 

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

regulē struktūrvienības Nolikums, ko apstiprina Biedrības Valde  
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8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

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

biedru sapulcē tikai personīgi.  

8.3. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 

31.martam. 

8.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram uzaicinājumu elektroniskā veidā (e pastā).  

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem 

biedriem. 

8.7. 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. Biedru 

atkārtotā sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram uzaicinājumu elektroniskā veidā (e pastā). 

8.8. 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.  

 

9.nodaļa. Izpildinstitūcija 

 

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem. 

Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces 

kompetencē. 

9.1.1. Valdes locekļus izvirza un apstiprina Biedru sapulce. Lai valdes locekli 

izvirzītu apstiprināšanai, jāsaņem viņa mutiska piekrišana. 

9.1.2. Valdes sastāvu kā vienotu veselumu apstiprina Biedru sapulce.  

9.1.3. Valde tiek ievēlēta uz diviem gadiem. Valde kā kopums vai atsevišķi 

Valdes locekļi var tikt pārvēlēti neierobežoti. 

9.1.4. ja Valdes loceklis nevar vai nevēlas turpmāk pildīt savus pienākumus, tas 

rakstiskā iesniegumā Valdei izsaka vēlmi tikt atbrīvots no amata. Valdes pienākums 

ir tuvākajā valdes sēdē izskatīt šo iesniegumu un pieņemt lēmumu, par kuru piecu 

dienu laikā tiek informēts iesniedzējs (e pasta formā) un visi Biedri. 

9.1.5. Līdz Biedru sapulcei Valde var strādāt nepilnā sastāvā, bet ne mazāk kā 

5(piecu) cilvēku sastāvā. Ja no amata atteikušies vairāk kā divi Valdes locekļi, ir 

jāsasauc ārkārtas Biedu sapulce, kas ievēl jaunus Valdes locekļus vai visu Valdi. 
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9.2. Valdes locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Valdes 

priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valdes priekšsēdētājs drīkst pārstāvēt 

Biedrību atsevišķi. 

9.3. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar vēl trīs valdes 

locekļiem 

9.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus sabiedriskā kārtā. 

9.5. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par algota darbinieka nodarbināšanu 

Biedrības interesēs. 

9.6. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos un ir lemttiesīgas, 

ja tajās piedalās vismaz pieci valdes locekļi. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par 

to nobalso vairāk kā puse klātesošo valdes locekļu. 

9.7. Valde nodrošina saziņu ar biedriem elektroniskā veidā, izmantojot Biedrības 

mājas lapu vai sociālos tīklus un biedru norādītās elektroniskā pasta adreses vai 

SMS veidā, izmantojot mobilo telefonu tīklu. 

 

10.nodaļa. Revidents 

 

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

ievēl Biedru sapulce 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; 

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk 

kā reizi gadā. 

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

 

11.nodaļa. Biedru nauda 

 

11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. 

11.2. Biedru sapulce ir tiesīga noteikt ikgadējo biedru naudas apjomu, samaksas 

termiņus un kārtību. 

 

12.nodaļa. Likvidācija 

 

12.1. Biedrības likvidācija notiek atbilstoši Latvijas Valsts likumdošanai.  
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Dibinātāji: 

 

 

______________________ /_____________/ 

                (paraksts) 

 

______________________ /_____________/ 

 

                (paraksts) 

______________________ /_____________/ 

 

                (paraksts) 

______________________ /_____________/ 

 

                (paraksts) 

______________________ /_____________/ 

 

                (paraksts) 

______________________ /_____________/ 

 

                (paraksts) 

______________________ /_____________/ 

                (paraksts) 

 

 

 

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Bulduros, 2015.gada 16.septembrī. 


