Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrības
statūti.
1.Biedrības nosaukums.
1.1.Biedrības nosaukums ir Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība (turpmāk tekstā -Biedrība).
1.2.Biedrības nosaukuma saīsinājums ir JVSK atbalsta biedrība.

2.Biedrības mērķi.
2.1.Biedrības mērķi ir:
2.1.1. biedru apvienošana, lai palīdzētu labāk organizēt savu sabiedrisko dzīvi;
2.1.2. atpūtas, kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšana;
2.1.3. izklaides pasākumu organizēšana; konsultēšana pedagoģijas un izglītības jautājumos;
2.1.4. skolotāju un skolēnu mācību un pieredzes apmaiņas organizēšana.
2.2. Biedrības darbības metodes:
2.2.1. līdzekļu piesaistīšana;
2.2.2. pasākumu organizēšana;
2.2.3. sadarbības organizēšana;
2.2.4. radošo programmu izpildes nodrošināšana un finansēšana;
2.2.5.labāko skolotāju un skolēnu apbalvošana, t. sk. ar naudas prēmijām;
2.2.6. brīvprātīgais darbs.
Biedrība var organizēt labdarības pasākumus, skolēnu konkursus, svētkus, koncertus un citus
pasākumus ar skolēnu, absolventu, vecāku un skolotāju piedalīšanos.
Biedrība var veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. Biedrībai ir tiesības
nodarbināt personas brīvprātīgā darbā.

3.Biedrības darbības pamatprincipi.
3.1.Biedrība ir brīvprātīga organizācija, kam nav peļņas gūšanas rakstura, kurā var iestāties jebkura
rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas ir ieinteresēta sekmēt Biedrības mērķu īstenošanu,
atzīst šos statūtus un ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības uzdevumu izpildi.

4.Biedrības atbildības norobežošana.
4.1.Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
4.2.Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par Biedrības saistībām.

5.Biedrības darbības termiņš.
5.1.Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
6.Biedrības biedru uzņemšana.
6.1.Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.
6.2.Persona, kas vēlas iestāties Biedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz valdei noteiktas formas
rakstisku pieteikumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi (juridiskajai
personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi). Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
6.3.Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. 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.
6.4.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.
6.5.Ja Biedrības valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, tam divu nedēļu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ir jānomaksā iestāšanās maksa 500 (pieci simti) euro apmērā.
6.6. Pieteicējs tiek ierakstīts biedru reģistrā tikai pēc iestāšanās maksas samaksāšanas un iegūst
Biedrības biedra statusu no brīža, kad viņš ir ierakstīts biedru reģistrā.

7.Biedrības biedru reģistrs.
7.1.Biedrības valde ved Biedrības biedru reģistru, kurā norāda šādas ziņas:
-

1) fiziskajām personām – vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu; juridiskajām
personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) datumu, kad biedrs uzņemts Biedrībā;
3) datumu, kad biedrs izstājies, izslēgts vai miris (juridiskā persona izbeigusi savu
darbību);
4) tālruņa numuru;

- 5) elektroniskā pasta adresi.
7.2.Katram Biedrības biedram ir tiesības iepazīties ar biedru reģistru.
7.3.Biedru reģistrā var papildus ierakstīt arī citus datus, ja biedru kopsapulce pieņēmusi attiecīgu
lēmumu.

8.Biedrības biedra tiesības.
8.1.Biedrības biedru tiesības ir:
-

1) piedalīties Biedrības darbībā un pārvaldē;
2) piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
3) izmantot Biedrības biedriem paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;
4) saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5) izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstveida paziņojumu.
9.Biedrības biedra pienākumi.

9.1.Biedrības biedru pienākumi ir:
-

1) ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
2) regulāri maksāt biedra naudu;
3) savlaicīgi nomaksāt noteiktiem mērķiem paredzētās iemaksas tādos apmēros un
termiņos, kā ir noteikusi biedru kopsapulce;
4) pašam personiski vai ar ģimenes locekļu starpniecību piedalīties darbos, kuri pēc
Biedrības biedru kopsapulces vai valdes lēmuma veicami kopīgiem spēkiem;
5) ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

9.2.Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumiem. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

10.Biedrības biedru izstāšanās un izslēgšanas noteikumi.
10.1.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
10.2.Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
-

1) biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
2) biedrs laika periodā no tekošā gada 01.septembra līdz nākamā
gada 31.augustam nav nomaksājis pilnā apmērā biedra naudu;
3) biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4) biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

10.3.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.
10.4.Ar brīdi, kad biedrs iesniedzis paziņojumu par izstāšanos vai valde ir pieņēmusi lēmumu par
biedra izslēgšanu no Biedrības, viņš zaudē tiesības piedalīties biedru kopsapulcē un būt Biedrības
vēlēto pārvaldes un revīzijas institūciju sastāvā. Biedram izstājoties no Biedrības, biedra nauda un
iestāšanās nauda netiek atmaksāta.
11.Biedrības finanšu līdzekļi.
11.1.Biedrības līdzekļus veido:
-

1) iestāšanās maksa;
2) biedra nauda;
3) mērķa maksājums;
4) ziedojumi un citi atļauti ienākumi.

11.2. Biedra nauda – Biedrības biedra naudas iemaksa Biedrības uzturēšanas un kopējo izdevumu
segšanai. Biedra naudas apmērs ir 300 (trīs simti) euro gadā, kura biedram jāiemaksā laika periodā
no tekošā gada 01.septembra līdz nākamā gada 31.augustam.
11.3. Mērķiemaksas lielumu un apmaksas kārtību nosaka un apstiprina biedru kopsapulce.
11.4. Biedrības līdzekļi saskaņā ar kopsapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
-

1) mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
2) darbinieku algošanai;
3) citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

11.5.Par Biedrības līdzekļu pareizu izmantošanu atbild valde, bet kontroli – revidents.

12.Biedrības pārvaldes un revīzijas institūcijas.
12.1.Biedrības pārvaldes funkcijas savas kompetences ietvaros pilda tās biedru sapulce un valde.
12.2.Biedrības revīzijas institūcija ir revidents.

13.Biedrības biedru sapulce.
13.1.Augstākā Biedrības institūcija ir biedru sapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.
13.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē
personīgi, vai pilnvarojot citu personu. Tādā gadījumā pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē

izdodama rakstveidā un iesniedzama valdei. Viena pilnvarota persona var pastāvēt tikai vienu
biedru.
13.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
13.4.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.
13.5.Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojot biedriem
elektroniski uz biedru reģistrā norādītajām e-pasta adresēm.

14.Biedrības biedru sapulces tiesīgums.
14.1.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem. Tās
pieņemtie lēmumi ir saistoši visiem biedriem un valdei.
14.2.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde piecu nedēļu laikā, ievērojot
noteikto sapulces sasaukšanas kārtību, no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību.
Atkārtoti sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita,
ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
14.3.Vienīgi Biedrības biedru sapulcei ir tiesības:
-

1) ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, revidentu un likvidācijas komisijas locekļus;
2) izlemt jautājumu par statūtu grozīšanu;
3) nosacīt un apstiprināt mērķa maksājumu lielumu un apmaksas kārtību;
4) izlemt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju;
5) pēc valdes un revidenta ziņojuma izskatīt un apstiprināt gada pārskatu;
6) izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;
7) pārstāvēt Biedrību tiesā ar tās pilnvarotās personas starpniecību visās Biedrības
celtajās prasībās pret valdes priekšsēdētāju, kā arī valdes celtajās prasībās pret
Biedrību.
15.Biedrības biedru piedalīšanās sapulcē.

15.1.Biedru sapulcē katram Biedrības biedram ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru
sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo
biedru.
15.2.Biedrs var nodot citam savas balsstiesības ar pilnvaru.

16.Biedrības biedru sapulces norise.
16.1.Biedru sapulce izskata izziņotajā sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus.
16.2.Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.

16.3.Biedru sapulce notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību nepieņem
biedru sapulce. Biedru sapulces 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 nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
16.4.Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, tas
tiek glabāts Biedrības lietvedībā.

17.Biedrības valde.
17.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus uz
nenoteiktu laiku ievēl biedru kopsapulce.
17.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
17.3. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi vismaz ar diviem valdes
locekļiem.
17.4. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru kopsapulces lēmumiem.
17.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē,
t.sk.:
-

1) nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpildi;
2) pārstāvēt Biedrību valsts un pašvaldības institūcijās un attiecībās ar fiziskajām un
juridiskajām personām;
3) slēgt Biedrības vārdā līgumus un lemt par to izbeigšanu;
4) uzņemt biedrus Biedrībā un izslēgt no Biedrības;
5) pārvaldīt Biedrības mantu; organizēt grāmatvedības uzskaiti;
6) rīkoties ar Biedrības līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un biedru sapulces
lēmumiem;
7) veikt jebkuru citu darbību, kas atbilst Biedrības mērķiem.

17.6. Valdes locekļi par darbu valdē var saņemt atlīdzību pēc kopsapulces lēmuma. Atlīdzības
apmēru nosaka un apstiprina biedru kopsapulce.
17.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus
pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu; balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir
valdes priekšsēdētāja balss. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos
lēmumus, par katru lēmumu norādot katra valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret”. Valdes sēdes
protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes
sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

18.Revidents.
18.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents. Revidents ir atbildīgs
un sniedz pārskatu par savu darbību biedru sapulcei.
18.2.Revidentu ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
18.3.Revidents:
- 1) veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
- 2) dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
- 3) izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
- 4) sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
18.4.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
18.5.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
18.6.Revidentam ir šādas tiesības:
-

1) jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Biedrības darbību;
2) pārbaudīt Biedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un citu mantu;
3) iesniegt biedru sapulcei ziņojumu, kurā novērtēta Biedrības darbība un valdes
ziņojums, kā arī izteikt priekšlikumus par Biedrības darbības uzlabošanu.
19.Biedrības reorganizācija, darbības izbeigšana un likvidācija.

19.1.Biedrības reorganizācija, darbības izbeigšana un likvidācija notiek saskaņā ar “Biedrību un
nodibinājumu likumu”.
20.Biedrības struktūrvienības.
20.1.Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
20.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē
Ogrē, 2017.gada 03.novembrī.
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: __________________________ /Jegors Laptevs/

__________________________ /Dimitrijs Karpovs/.

