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1. Biedrības nosaukums. 

Biedrības nosaukums ir “Kandavas Partnerība”, turpmāk – Biedrība. 

 

2. Biedrības mērķi. 

  Biedrības mērķi ir: 

2.1. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā; 

2.2.  Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot 

sabiedrības līdzdalības principus; 

2.3.  Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, 

uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības 

teritorijas attīstību; 

2.4.  Veicināt sabiedriskā labuma darbību pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā; 

2.5. Veicināt mūžizglītības attīstību Biedrības teritorijā; 

2.6.  Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos; 

2.7.  Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida 

resursus Biedrības mērķu sasniegšanai; 

2.8.  Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. 

 

3. Biedrības darbības termiņš. 

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas nosacījumi. 

 

4.1. Biedrības biedri ir tās dibinātāji un personas, kas iestājas Biedrībā pēc tās 

dibināšanas. 

4.2. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs 

dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska 

persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar 

savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu, kas atbalsta 

un apņemas ievērot Biedrības Statūtus un citus Biedrības iekšējos normatīvos 

aktus. 

4.3. Lai fiziska persona kļūtu par Biedrības biedru,  Valdei ir jāiesniedz noteiktas 

formas biedru reģistrācijas anketa.  

4.4. Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Biedrības 

biedru, tai Valdei jāiesniedz noteiktas formas biedru reģistrācijas anketa 

reģistrācijas apliecības un statūtu kopija. 
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4.5. Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Biedrības biedru, tai Valdei 

jāiesniedz rakstisks pieteikums, un zvērināta tulka apliecināts statūtu 

tulkojums, jāaizpilda biedru reģistrācijas anketa. 

4.6. Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Padomē. 

4.7. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Padomei motivēts 

lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.8. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja 

arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par 

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

gada termiņa notecēšanas. 

4.9. Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju 

par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa 

Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā . 

4.10.  Partnerības biedru var izslēgt padome par šādiem pārkāpumiem: 

4.10.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda; 

4.10.2. Kopsapulces un Padomes lēmumu tīša, neargumentēta nepildīšana; 

4.10.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana; 

4.10.4. personīgu ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Biedrības vārdu; 

4.10.5. morālā vai cita kaitējuma nodarīšana Biedrībai; 

4.10.6. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un Biedrības iekšējos 

normatīvajos aktos noteikto. 

4.11. Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. 

4.12. Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas 

nav Biedrības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var 

līdzdarboties Biedrības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Biedru 

Kopsapulcē bez balsstiesībām. 

 

5. Biedru tiesības un pienākumi. 

 

5.1. Biedrības biedriem ir tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību un iepazīties ar visu 

Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Biedrības darba uzlabošanu. 

5.2. Biedrības biedriem ir pienākums: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, Padomes  un 

Valdes lēmumus; 
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5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu un citus noteiktos obligātos 

maksājumus; 

5.2.3. aktīvi līdzdarboties Biedrības mērķu sasniegšanā un uzdevumu 

realizēšanā. 

5.3. Ar biedru sapulces, Padomes vai Valdes lēmumu biedram ar viņa piekrišanu 

var noteikt papildus saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām. 

 

6. Biedru sapulces sasaukšana, lēmumu pieņemšana. 

 

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri sapulcē 

piedalās personīgi vai ar rakstveida pilnvaru pilnvarojot citu biedrības biedru. 

Juridiskas personas sapulcē piedalās ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. 

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 

kārtējā gada 31.martam. 

6.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Padomes vai Valdes iniciatīvas, 

vai, ja to rakstveidā pieprasa, Revidents vai viena desmitā daļa Biedrības 

biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces katram 

biedram personīgi rakstiski vai elektroniski paziņojot par biedru sapulces 

norisi.  

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.  

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu 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. 

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības 

darbības reorganizāciju, izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to 

nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

6.9. Biedru sapulcei ir tiesības: 

6.9.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos; 

6.9.2. ievēlēt Padomes priekšsēdētāju un Padomes locekļus, kā arī lemt par 

viņu atsaukšanu saskaņā ar Biedru sapulces apstiprināto Padomes 

nolikumu; 

6.9.3. ievēlēt Valdes locekļus; 

6.9.4. ievēlēt un atsaukt revidentu saskaņā ar Biedru sapulces apstiprināto 

Nolikumu; 

6.9.5. apstiprināt gada pārskatus un atskaites; 
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6.9.6. noteikt Biedrības simbolikas lietošanas kārtību; 

6.9.7. izskatīt pārsūdzētos Padomes un Valdes lēmumus, izņemot sūdzības 

par LEADER projektu pieteikumiem; 

6.9.8. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;  

6.9.9. vērtēt un apstiprināt Padomes, Valdes atskaites un Revidenta 

pārskatu; 

6.9.10. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus. 

 

7.  Lēmējinstitūcija – Padome. 

7.1. Padome ir Biedru sapulces vēlēta lēmējinstitūcija, kas darbojas saskaņā ar 

Biedru sapulces apstiprinātu Padomes nolikumu. 

7.2. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs, kuru ievēl Biedru sapulce. 

7.3. Kandidēt Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu 

vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs. 

7.4. Padomi ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu ievērojot pēctecības principu, 

kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz puse Padomes locekļu 

tiek ievēlēti atkārtoti. 

7.5. Padome: 

7.5.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu 

izlietošanu; 

7.5.2. nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi; 

7.5.3. izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģijas; 

7.5.4. izveido darba grupas, komisijas, komitejas atsevišķu uzdevumu 

veikšanai; 

7.5.5. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda 

ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem; 

7.5.6. nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un 

nacionālā līmeņa institūcijās; 

7.5.7. apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu; 

7.5.8. izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 

7.5.9. izstrādā un apstiprina Vērtēšanas komisijas nolikumu un izveido 

komisiju, kas izskata un izvērtē projektu iesniegumus; 

7.5.10. uzņem un izslēdz Partnerības biedrus; 

7.5.11. nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru 

atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji; 

7.6. Padomes priekšsēdētājs: 

7.6.1. vada Padomes darbu; 

7.6.2. izskata  sūdzības par lēmumiem par projektu iesniegumu 

apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
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8. Izpildinstitūcija - Valde. 

8.1. Biedrības izpildinstitūciju Valdi uz nenoteiktu termiņu ievēl Biedru 

kopsapulce, un tā sastāv no diviem valdes locekļiem. 

8.2.  Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes 

darbu. 

8.3. Valde organizē biedrības ikdienas darbu un ir tiesīga izlemt visus jautājumus, 

kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces vai Padomes kompetencē. 

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi katrs atsevišķi pārstāvēt Biedrību. 

8.5. Valdes loceklis par savu pienākumu pildīšanu var saņemt atlīdzību. Valdes 

loceklis ir tiesīgs uz to izdevumu atlīdzību, kas viņam radušies pildot Biedru 

sapulces un valdes lēmumus Biedrības mērķu sasniegšanai. 

8.6. Biedrības Valde: 

8.6.1. nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi; 

8.6.2. pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, 

visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas 

Republikā un ārvalstīs, izņemot jautājumus, kas ir Padomes kompetencē; 

8.6.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus; 

8.6.4. pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba 

algu budžeta ietvaros; 

8.6.5. pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un 

nekustamo mantu; 

8.6.6. organizē lietvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču 

sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem; 

8.6.7. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbā; 

8.6.8. pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas 

attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Partnerības mērķi; 

8.6.9. izlemj citus ikdienas jautājumus. 

8.7. Biedru sapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Valdei ir 

nepieciešama Biedru sapulces vai Padomes piekrišana. 

8.8. Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis vai kandidāts. 

8.9. Valde ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus 

Padomes sēdes lēmumus Biedru sapulcē. 

8.10.  Prombūtnes laikā  Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pilnvarot savu pienākumu 

izpildītāju. 

8.11. Valdes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas vērtējumu, 

izdod lēmumu par projektu iesniegumu atbilstību Sabiedrības virzītas 
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vietējās attīstības stratēģijai un attiecīgi par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

 

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 līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu (ja Biedrībai saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām tāds jāsastāda) 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. Kārtējo revīziju Revidents veic reizi gadā, pēc Biedru sapulces pieprasījuma, 

tās noteiktajos termiņos Revidents veic ārkārtas revīziju. 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

 

10. Struktūrvienības. 

 Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas biedrības struktūrvienības, 

kuru darbību regulē Biedru sapulces apstiprināts nolikums. 

 

 

Biedrības valdes locekle:  ______________________ /Inta Haferberga/ 

(paraksts)    

 

 

Biedrības valdes locekle:  ______________________ /Simona Stepiņa/ 

(paraksts)    

 


