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1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1 Biedrība “IKŠĶILES PĀRMAIŅU INICIATĪVA” (turpmāk tekstā - Biedrība), ir 
brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija, kura apvieno fiziskas un 
juridiskas personas neatkarīgi no tautības, reliģiskajiem, politiskajiem vai citiem uzskatiem un 
pārliecības, kuras atbalsta Biedrības mērķi un ir brīvprātīgi tajā iestājušās. 

1.2. Biedrība ir juridiska persona ar savu patstāvīgu bilanci, norēķinu kontu bankā, ar pilnu 
organizācijas nosaukumu un citiem nepieciešamajiem rekvizītiem. 

1.3. Biedrība darbojas saskaņā ar LR Satversmi, Biedrību un nodibinājumu likumu, šiem 
Statūtiem, LR likumiem un likumpamatotiem normatīvajiem aktiem. 

1.4. Lai nodrošinātu Statūtos deklarētā mērķa sasniegšanu, Biedrība ir tiesīga veidot un 
uzturēt sakarus Latvijā un ārvalstīs ar visu veidu juridiskām un fiziskām personām, kuras 
atbalsta Biedrības mērķi un darbojas saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību 
aktiem.  

1.5. Biedrība var darboties Latvijas un ārvalstu nacionālās un starptautiskās organizācijās un 
to apvienībās. 

1.6. Biedrība ir starptautiskās vides aktīvistu organizācijas „Transition Network” pastāvīga un 
autonoma nodaļa. 

1.7. Biedrības juridiskā adrese: Strazdu iela 6, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052 
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2. BIEDRĪBAS MĒRĶIS 

2.1. Biedrības mērķis ir apvienot Ikšķiles novada iedzīvotājus, lai ar kopīgiem spēkiem un 
vietējiem resursiem īstenotu uz ilgtspējību vērstas pārmaiņas, tādējādi novēršot negatīvo 
klimata pārmaiņu, resursu izsīkšanas un ekonomiskās krīzes draudus un veicinot saprātīga 
patēriņa dzīvesveidu un augstu labklājības līmeni.  

3. BIEDRĪBAS NĀKOTNES REDZĒJUMS UN SŪTĪBA 

3.1. Lai īstenotu savu mērķi, Biedrība darbojas saskaņā ar savu nākotnes redzējumu un sūtību:  

 
3.1.1. Nākotnes redzējums 

3.1.1.1. Biedrība redz Ikšķiles novadu kā vidi, kur cilvēkiem ir cieša saikne ar Zemi un dabu 
un kur ikviens apzinās savu ietekmi vietējā un globālā mērogā. 

3.1.1.2. Biedrība redz Ikšķiles novadu kā unikālu praktiskās ilgtspējības piemēru, ko rada 
iedzīvotāji ar vietējiem resursiem. 

3.1.1.3. Biedrība redz sevi kā Baltijas mēroga paraugu ilgtspējas jautājumos, kas sekmē 
novada pāreju uz saprātīga patēriņa dzīvesveidu un augstu labklājību. 

3.1.2. Sūtība 

3.1.2.1. Biedrība apņemas izglītot sabiedrību par ilgtspējīgas attīstības nozīmību un 
personīgajiem ieguvumiem. 

3.1.2.2. Biedrība apņemas veicināt aktīvas Ikšķiles kopienas veidošanos un iesaistīt to 
pārmaiņu procesos. 

3.1.2.3. Biedrība apņemas atbalstīt un konsultēt novada iedzīvotājus, uzņēmumus un 
organizācijas par ilgtspējīgu attīstību. 

3.1.2.4. Biedrība apņemas veicināt decentralizāciju visās jomās. 

3.1.2.5. Biedrība apņemas īstenot vietēja un starptautiska mēroga projektus, lai palielinātu 
novada spēju pretoties sociāliem un ekonomiskiem satricinājumiem (jo īpaši – resursu 
izsīkšanai, klimata pārmaiņām un ekonomiskajai krīzei). 
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4. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ 
 

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
 

5. BIEDRĪBAS BIEDRI 
 

5.1. Par Biedrības biedru var būt Latvijas vai ārvalstu fiziska vai juridiska persona, kas atzīst 
Biedrības statūtus. 

5.2. Lēmumu par biedru uzņemšanu pieņem Biedrības valdes sēdē. Biedrības valde nosaka 
pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu. 

5.3. Biedri nav tiesīgi nodot trešajai personai savas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar 
piederību pie Biedrības, tai skaitā pilnvarot pārstāvi dalībai kopsapulcē. 

5.4. Biedru tiesības: 

5.4.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
5.4.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību; 
5.4.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
5.4.4. izvirzīt kandidatūras vēlētiem amatiem, vēlēt un tikt ievēlētam. 

5.5. Biedru pienākumi: 

5.5.1. ievērot Biedrības statūtus; 
5.5.2. piedalīties kopsapulcēs, izpildīt kopsapulces un valdes lēmumus; 
5.5.3. sniegt Biedrībai palīdzību savu iespēju un kompetences ietvaros; 
5.5.4. sekmēt Biedrības tēlu un prestižu. 

5.6. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana. 

5.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu 
Biedrības valdei. 

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

5.8.1. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
5.8.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
5.8.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 
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6. BIEDRĪBAS PĀRVALDE 
 

6.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce. Kopsapulce var būt kārtēja un 
ārkārtas. 

6.2. Kārtējā kopsapulce notiek ne retāk kā vienu reizi gadā. 

6.3. Kārtējās kopsapulces datumu nosaka Biedrības valde. Valdei rakstiski ar pasta vai e-pasta 
starpniecību ir jāizziņo par biedru kopsapulces sasaukšanu visiem Biedrības biedriem ne vēlāk 
kā divas (2) nedēļas pirms sapulces. Biedrības biedri ir atbildīgi par precīzas pasta un e-pasta 
adreses norādīšanu. 

6.4. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa 
ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Prasība par 
ārkārtas kopsapulces sasaukšanu valdei jāizpilda četrpadsmit (14) darba dienu laikā pēc 
iesnieguma saņemšanas dienas. 

6.5. Katram reģistrētajam kopsapulces biedram ir tikai viena balss. Biedrs savas balsstiesības 
nevar nodot citām personām. 

6.6. Kopsapulce var pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās vairāk kā puse Biedrības biedru. 

6.7. Kopsapulces lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk kā puse 
kopsapulcē reģistrēto biedru.  

6.8. Biedru kopsapulces ekskluzīvā kompetencē ir: 

6.8.1. izlemt jautājumus, par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju, ja par to 
nobalso vairāk par divām trešdaļām kopsapulcē reģistrēto biedru. 
6.8.2. pēc valdes priekšlikuma apstiprināt Biedrības attīstības plānu un darbības 
virzienus;  
6.8.3. veikt grozījumus statūtos; 
6.8.4. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus; 
6.8.5. pieņemt lēmumu par revidenta atzinuma formu; 
6.8.6. pieņemt lēmumu par valdes locekļu darba atlīdzību; 
6.8.7. noteikt biedru naudas un iestāšanās maksas apmērus un maksāšanas kārtību. 

6.9. Biedru kopsapulcei ir tiesības pieņemt un mainīt valdes lēmumus, kuri nodara Biedrībai 
būtiskus kaitējumus vai ir pretlikumīgi. 
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7. BIEDRĪBAS VALDE 

7.1. Laikā starp biedru kopsapulcēm Biedrības darbības vispārējo pārvaldi veic valde.  

7.2. Valde sastāv no trīs (3) locekļiem. 

7.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.  

7.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces 
kompetencē. 

7.5. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu valdes 
locekli. 

7.6. Valde sanāk pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi sešos (6) mēnešos. 

7.7. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi valdes locekļi. Lēmumus pieņem 
ar balsu vairākumu. Vienādas balsu dalīšanās gadījumā tiek pieņemts tas lēmums, par kuru 
balso priekšsēdētājs. 

7.8. Gadījumā, ja valdes priekšsēdētājs sēdē nepiedalās, un valdes locekļu balsojums kādā 
jautājumā ir neizšķirts, lēmuma pieņemšana tiek atlikta uz nākamo valdes sēdi. 

7.9. Valdes kompetences: 

7.9.1. nodrošina biedru kopsapulces lēmumu izpildi; 
7.9.2. apstiprina Biedrības dibināto struktūrvienību nolikumus; 
7.9.3. izlemj jautājumus, kas saistīti ar Biedrības iestāšanos citās biedrībās un 
nodibinājumos;  
7.9.4. pieņem lēmumus par biedru uzņemšanu, biedru piederības apturēšanu vai 
pārtraukšanu; 
7.9.5. sasauc kopsapulces; 
7.9.6. pieņem lēmumus par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem; 
7.9.7. apstiprina gada pārskatu un bilanci; 
7.9.8. īsteno citas pilnvaras, kuras ir paredzētas šajos statūtos un spēkā esošajā 
likumdošanā, izņemot tās, kas attiecas uz kopsapulces ekskluzīvo kompetenci. 
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8. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS 
 

8.1. Biedrībai var būt savas teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. 
Lēmumu par struktūrvienību izveidi pieņem valde.  

8.2. Struktūrvienības  darbojas uz Biedrības valdes apstiprināta nolikuma pamata. 

8.3. Struktūrvienību darbību pārrauga Biedrības valde. 

 

 

9. BIEDRĪBAS DARBĪBAS KONTROLE 
 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru 
kopsapulce 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 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 kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 
gadā. 

9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas. 

10. ĪPAŠUMS UN FINANSES 
 

10.1. Biedrība kā juridiska persona ir īpašniece mantai, kuru tai brīvprātīgi nodod Biedrības 
biedri, citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī kuru Biedrība iegūst citos veidos, kas nav 
pretrunā ar LR likumiem. Biedrības īpašumā un valdījumā var būt vērtspapīri, intelektuālais 
īpašums, kustamais un nekustamais īpašums. 

10.2. Biedrība ir tiesīga saņemt ziedojumus naudas līdzekļu un mantas formā. Tos izmantot ir 
atļauts tikai Biedrības statūtos deklarētajam mērķim. 

10.3. Biedrībai ir tiesības likumdošanā noteiktajā kārtībā veikt saimniecisko darbību, dibināt 
uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas un akcijas uzņēmējsabiedrībās. Uzņēmējdarbības vai 
citas saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama tikai un vienīgi Biedrības statūtos 
paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem. 
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11. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA 
 

11.1. Biedrības darbību var izbeigt tikai ar kopsapulces lēmumu vai uz cita likumā noteiktā 
pamata. 

11.2. Kopsapulcei, kas pieņēmusi lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, ir jāieceļ 
likvidācijas komisija (ne mazāk kā trīs Biedrības biedru sastāvā), kas vada likvidācijas 
procesu. Ar brīdi, kad likvidatori ir iecelti, izbeidzas valdes funkcijas. Kopsapulce ir tiesīga 
jebkurā laikā atsaukt likvidatorus un iecelt jaunus. 

11.3. Likvidācijas komisija darbojas saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likumu”, 
Biedrības statūtiem un citiem LR likumdošanas aktiem. 

11.4. Likvidācijas komisijai jāiesniedz kopsapulcei tās noteiktajos termiņos pārskats par savu 
darbību, bet likvidāciju beidzot - pārskats par visu likvidācijas procesu. Kopsapulcei 
jāapstiprina akts par Biedrības darbības izbeigšanu.  

11.5. Kopsapulce pieņem lēmumu par personām, kurām ir sadalāma Biedrības manta. 
Tiesības uz mantu var piešķirt tādām juridiskām personām, kuru darbības mērķis ir saskaņā ar 
Biedrības mērķi. 

12. BIEDRU NAUDA 
 

12.1. Biedrības kopsapulce nosaka biedru naudas un iestāšanās maksas apmērus un 
maksāšanas kārtību. 

 

 
 

 


