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1.

nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. „Bauskas rajona lauku partnerība” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.

nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Veicināt Bauskas rajona lauku teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
2.2. Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Bauskas rajonā, ietverot formālu un
neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.

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 juridiska vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura
darbojas Bauskas rajonā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības
valde (turpmāk tekstā -Valde);
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums
ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu 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;
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei
(turpmāk tekstā - Sapulce). Ja arī Sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs
nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne
ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanas;
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:
4.5.1. Biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. Biedrs nepilda Sapulces, Valdes un Koordinatora lēmumus;
4.5.3. Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās 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 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.

5. nodaļa. Biedrības biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedru tiesības:
5.1.1. Piedalīties Biedrības pārvaldē;
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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;
5.1.4. Darboties citās biedrībās, kuru darbības pamatprincipi nav pretrunā ar
Biedrības mērķiem un uzdevumiem;
5.1.5. Veikt cita veida darbību, kas nav pretrunā ar Biedrības mērķiem;
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt Sapulces, Valdes un Koordinatora
lēmumus;
5.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu
realizēšanu;
5.2.4. Ar savu darbību neveicināt Biedrības reputācijas graušanu sabiedrībā;
5.3. Saistības biedram var noteikt ar Sapulces, Valdes un Koordinatora lēmumu.
Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā
biedra piekrišana.
6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar 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 Sapulce.
7. nodaļa. Sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija;
7.2. Sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri;
7.3. Kārtējā Sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz
31.martam;
7.4. Ārkārtas Sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu;
7.5. Kārtējās un ārkārtas Sapulces sasauc Valde ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
sapulces;
7.6. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem;
7.7. Ja Sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota Sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri;
7.8. Katram Biedrības biedram Sapulcē ir viena balss;
7.9. Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un
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turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem biedriem;
7.10. Sapulcei ir tiesības:
7.10.1. Apstiprināt Biedrības statūtus, to grozījumus un papildinājumus;
7.10.2. Lemt par Biedrības darbības izbeigšanu un reorganizāciju;
7.10.3. Ievēlēt Valdes locekļus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu;
7.10.4. Ievēlēt un atsaukt Biedrības Revidentu saskaņā ar Sapulces apstiprināto
nolikumu;
7.10.5. Vērtēt un apstiprināt Valdes, Koordinatora atskaites un Revidenta pārskatu;
7.10.6. Apstiprināt izveidoto struktūrvienību nolikumus;
7.10.7. Noteikt biedru naudas apmērus un to maksāšanas kārtību;
7.10.8. Izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.
8. nodaļa. Pārstāvju lēmējinstitūcija
8.1. Biedrības pārstāvju lēmējinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem,
kuri ievērojot partnerības principu, pārstāv valsts un pašvaldību,
uzņēmējdarbības, nevalstisko sektoru. Valde pati sadala pienākumus Valdes
locekļu starpā;
8.2. Valdi ievēl Sapulce uz 3 gadiem;
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, uz Valdes ievēlēšanas
termiņu;
8.4. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem Valdes locekļiem. Valde
pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda pretējo
balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss;
8.5. Valdes locekļi pēc priekšsēdētāja vai Valdes četru locekļu rakstiska
ierosinājuma var izslēgt no Valdes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic
pienākumus vai ar savu darbību kavē Valdes mērķu un uzdevumu
sasniegšanu;
8.6. Valdes sēdes ir atklātas. Taču atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt
aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo Valdes locekļu;
8.7. Valde:
8.7.1. Lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
8.7.2. Nodrošina Sapulču lēmumu izpildi;
8.7.3. Izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģijas;
8.7.4. Balstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda
ietvaros izskata un izvērtē projektu iesniegumus, un pieņem lēmumus par projektu
iesniegumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu
īstenošanai;
8.7.5. Nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda
izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;
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8.7.6. Nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa
institūcijās;
8.7.7. Apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu;
8.7.8. Izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
8.7.9. Uzņem biedrības biedrus;
8.7.10. Pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;
8.7.11. Ievēl koordinatoru un nosaka viņa/ viņas atlīdzību, kā arī lemj par Koordinatora
atsaukšanu;
8.7.12. Sagatavo Sapulcei atskaites par Valdes darbību;
8.7.13. Veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus;
8.8. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet par atsevišķu
uzdevumu veikšanu Koordinators var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar
uzdevuma izpildi saistītus izdevumus;
8.9. Biedrības Valdes priekšsēdētaju ievēl Valde uz Valdes ievēlēšanas termiņu;
8.10. Valdes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to
ir nobalsojusi puse Valdes locekļu;
8.11. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes sēdes.
9. nodaļa . Izpildinstitūcija – Koordinators
9.1. Padomes izpildinstitūcija ir Koordinators, kas vada un pārstāv Biedrību. To
ievēl Valde uz trim gadiem;
9.2. Biedrības Koordinatoru var ievēlēt atkārtoti;
9.3. Biedrības Koordinators:
9.3.1. Nodrošina Sapulces un Valdes lēmumu izpildi;
9.3.2. Pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa
veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā
un ārvalstīs;
9.3.3. Slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
9.3.4. Pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba algu
budžeta ietvaros;
9.3.5. Pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un
nekustamo mantu;
9.3.6. Organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu
un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
9.3.7. Sasauc un organizē Sapulces sēdes;
9.3.8. Sagatavo Sapulcei atskaiti par savu darbību;
9.3.9. Sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
9.3.10. Pilda citus Sapulces un Valdes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz
šo amatu un ir saskaņā ar Biedrības mērķi;
5

9.3.11. Izlemj citus ikdienas jautājumus;
9.4. Biedrības Koordinators nevar būt Valdes loceklis;
9.5. Biedrības Koordinators ir tiesīgs pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem
neatbilstošus Valdes sēdes lēmumus Sapulcē;
9.6. Prombūtnes laikā Biedrības Koordinators ir tiesīgs pilnvarot vietnieku;
9.7. Biedrības Koordinatoru var atbrīvot ar Sapulces lēmumu pirms tā pilnvaru
termiņa izbeigšanās. Partnerības Koordinatora atbrīvošanu var ierosināt 1/2
Biedrības biedru, Valde vai Koordinators.
10. nodaļa. Revidents
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz trīs gadiem;
10.2. Biedrības revidents nevar būt 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. Biedru maksas apjomu nosaka Biedrības Sapulce.

Statūtu grozījumi apstiprināti ārkārtas biedru sapulcē Bauskā 2006. gada 6. jūlijā.
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