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1. Biedrības nosaukums. 
 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Ėekavas novada UzĦēmēju padome” (turpmāk tekstā -
Biedrība). 

 
2. Biedrības mērėi un uzdevumi. 

 
2.1. Biedrības mērėi ir: 

2.1.1. veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzĦēmējdarbības vides attīstību Ėekavas 
novadā; 

2.1.2. sekmēt Ėekavas novada uzĦēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību 
institūcijās. 

2.2. Biedrības uzdevumi un funkcijas ir: 
2.2.1. apzināt ar uzĦēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas Ėekavas novadā, kā arī 

sagatavot priekšlikumus to risināšanai; 
2.2.2. noskaidrot Ėekavas novada uzĦēmēju viedokli ar uzĦēmējdarbību saistītos 

jautājumos; 
2.2.3.  veidot dialogu starp Ėekavas novada domi un Ėekavas novada uzĦēmējiem, 

veicinot savstarpējo informācijas apmaiĦu, kā arī Ėekavas novada uzĦēmējdarbības 
vidi pozitīvi ietekmējošo lēmumu pieĦemšanu; 

2.2.4. sekmēt Ėekavas novada uzĦēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem; 
2.2.5. veicināt Ėekavas novada uzĦēmēju līdzdalību Ėekavas novada tēla veidošanas 

pasākumos; 
2.2.6. pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās; 
2.2.7. īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām 

Biedrības mērėu īstenošanai; 
2.2.8. veikt saimniecisko darbību Biedrības mērėu īstenošanai; 
2.2.9. veikt citas ar uzĦēmējdarbības attīstības veicināšanu saistītas darbības. 
 

3. Biedrības darbības termiĦš. 
 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 
 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga 
personālsabiedrība, kura atbalsta biedrības mērėus, iesniedzot noteiktas formas 
rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu 
un iestāšanās maksu nosaka Biedrības valde. 

4.2. Lēmumu par biedra uzĦemšanu Biedrībā pieĦem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir 
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo 
dokumentu saĦemšanas brīža. Ja valde uzskata par nepieciešamu, uz valdes sēdi, kurā 
izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs sava viedokĜa paušanai. 
Pieteicēja neierašanās nav šėērslis valdes lēmuma pieĦemšanai. Valdei motivēts 
lēmums rakstveidā jāpaziĦo pieteicējam divu nedēĜu laikā no tā pieĦemšanas brīža. 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī 
biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzĦemts par Biedrības 
biedru, un viĦš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiĦa 
izbeigšanās. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziĦojot valdei, un 
iemaksāta Biedru nauda netiek atmaksāta. 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
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4.5.1. biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu, un nav veicis 
Biedra naudas nomaksu divu nedēĜu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas; 

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzĦemtās saistības; 
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 
izslēdzamo biedru un dodot viĦam vārdu sava viedokĜa paušanai. Izslēdzamā biedra 
neierašanās nav šėērslis valdes lēmuma pieĦemšanai. Valdei lēmums par biedra 
izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziĦo rakstveidā izslēdzamajam 
biedram piecu dienu laikā no tā pieĦemšanas brīža. 

 
5. Biedru tiesības un pienākumi. 

 
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
5.1.2. saĦemt 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; 
5.1.4. izteikt tikai savu viedokli. To paust visu biedru vai interešu grupas vārdā ir 

aizliegts, ja tas nav iepriekš saskaĦots ar tām; 
5.1.5. pārstāvēt biedrības viedokli novada domes institūcijās drīkst tikai tie biedri, kas 

nav Ėekavas novada domes deputāti. 
5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērėa un uzdevumu realizēšanu; 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 
saistības, kas atšėiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 
6. Biedrības struktūrvienības. 

 
6.1. Ar biedru sapulces 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 sapulce. 
 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieĦemšana. 
 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru 

sapulcē tikai personīgi. 
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam. 
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daĜa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas 
iemeslu. 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēĜas pirms sapulces nosūtot katram 
biedram uzaicinājumu. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēĜ, trīs nedēĜu laikā tiek sasaukta 

atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieĦemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru 
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 
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7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieĦemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 
Biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un 
turpināšanu ir pieĦemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaĜas no klātesošajiem 
biedriem. 

 
8. Izpildinstitūcija. 

 
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekĜiem, kuri tiek 

ievēlēti uz vienu gadu. 
8.2. Valdes locekĜi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 
8.3. Ikgadējā biedru sapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu tiek ievēlēti 5 valdes locekĜi no 

pieteikušos pretendentu vidus un 2 rezerves valdes locekĜi. 
8.4. Valdes loceklis var atstāt valdes locekĜa amatu, iesniedzot rakstisku iesniegumu 

priekšsēdētājam. 
8.5. Ja kāds no ievēlētajiem valdes locekĜiem pirms pilnvaru termiĦa beigām atstāj valdes 

locekĜa amatu, tā vietā uz viĦa atlikušo pilnvaru termiĦu kā pilntiesīgs valdes loceklis 
stājas tas rezerves valdes loceklis, par kuru tika nodots vislielākais balsu skaits. 

8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces 
kompetencē. 

8.7. Valdes locekĜiem ir tiesības Biedrību pārstāvēt atsevišėi. 
 

9. Revidents. 
 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru 
sapulce uz vienu gadu. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekĜu revīziju; 
9.3.2.  dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiĦos, taču ne retāk kā reizi gadā. 
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 

saĦemšanas. 
 

10. Biedru nauda 
 

10.1. Lēmumu par Biedrības Biedru naudu, tās apmēru un apmaksas termiĦu pieĦem Biedru 
sapulce pēc Biedrības valdes ieteikuma. 

 
 
 
 


