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1.nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Daugavas Savienība” (turpmāk tekstā -Biedrība).
1.2. Biedrība „Daugavas Savienība” ir bezpeļņas organizācijas sabiedrības „Daugavas
Fonds” tiesību un saistību pārņēmēja.
2.nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķis ir sekmēt Daugavas upes ielejā esošā reģiona attīstību.
Šo mērķu sasniegšanai Biedrība veic darbības šādos virzienos:
 sociālās vides sakārtošana, mazinot iedzīvotāju migrāciju un sekmējot
iedzīvotāju tikumiskās apziņas, izglītības un kultūras paaugstināšanu un
veselības kopšanu;
 vides vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana, kopšana un
saglabāšana, īpašu vērtību veltot aizsargājamām dabas teritorijām;
 novadam raksturīgās amatniecības atjaunošana un attīstība;
 Daugavas videi kaitīgo seku likvidēšana, tai skaitā zivju resursu atjaunošana un
saglabāšana;
 Daugavas ūdeņu piesārņojuma samazināšana;
 Daugavas ielejas vienmērīgas attīstības veicināšana;
 Latviskās identitātes atgūšana valstij vēsturiski un ģeogrāfiski svarīgajai
teritorijai;
 piedalīšanās Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna sagatavošanā un
ieviešanā.
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 rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, kas atbalsta Biedrības darbības mērķus, nomaksā iestāšanās maksu un
iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo
dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā. 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.
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4.3. 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.
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 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes 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 izskata valdes sēdē, 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. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
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.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru kopsapulces 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 kopsapulce.
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7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Augstākā Biedrības lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kuras vadītājs ir Biedrības
prezidents vai viņa prombūtnes laikā – viceprezidents.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties
biedru kopsapulcē personīgi vai to pilnvarotās personas.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot
katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo
biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un
turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem.
7.9. Biedru kopsapulces kompetencē ir:
 apstiprināt Biedrības statūtus un izdarīt grozījumus tajos;
 ievēlēt uz 3 gadiem vai pirms laika atsaukt Biedrības prezidentu,
viceprezidentu, valdes priekšsēdētāju un revidentu;
 apstiprināt uz 3 gadiem vai pirms laika atsaukt valdi. Tās locekļu skaitu un
pārstāvniecību nosaka saskaņā ar 8.1. punktu;
 apstiprināt Biedrības darbības mērķprogrammas un izdarīt grozījumus tajās;
 noteikt Biedrības biedru iestāšanās un ikgadējo iemaksu apmēru, apstiprināt
Biedrības darbības ikgadējo izdevumu un ienākumu tāmi un revidenta
atalgojumu;
 izskatīt un apstiprināt valdes atskaiti un revidenta ziņojumu par Biedrības
darbību iepriekšējā gadā;
 izskatīt un pieņemt lēmumus atsevišķos jautājumos, kas skar Biedrības
iecelto amatpersonu un valdes darbību vai sūdzības par viņiem;
 izlemt jautājumu par Biedrības darbības izbeigšanu.
7.10. Biedrības prezidenta kompetencē ir:
 sasaukt dalībnieku kopsapulci;
 ar lēmēja balstiesībām piedalīties kopsapulcēs un valdes sēdēs;
 ar pirmās personas tiesībām pārstāvēt Biedrību attiecībās ar citām iestādēm
un organizācijām;
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slēgt darba līgumus ar Biedrības valdes priekšsēdētāju un revidentu;
valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā parakstīt dokumentus, kas ir
priekšsēdētāja kompetencē.
Biedrības prezidenta amats nav algots.
7.11. Biedrības viceprezidenta kompetencē ir:
 aizvietot prezidentu viņa prombūtnes laikā;
 pildīt prezidenta pienākumus pēc viņa rakstiska lūguma;
 ar lēmēja balstiesībām piedalīties kopsapulcēs un valdes sēdēs.
Biedrības viceprezidenta amats nav algots.
8.nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no Biedrības prezidenta, viceprezidenta,
valdes priekšsēdētāja un valdes locekļiem, kuru skaitu nosaka biedru kopsapulce.
Valdes locekļus izvirza katra Biedrībā iestājusies rajona un republikas nozīmes pilsētas
pašvaldība - pa vienam pārstāvim katra, bet pārējo dalībnieku pārstāvniecību Biedrības
valdē nosaka biedru kopsapulce.
8.2. Biedru kopsapulce ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valdes sēdes sasauc ne retāk kā 1 reizi gada ceturksnī un tās vada valdes priekšsēdētājs.
Valde ir lemtspējīga, ja ieradušies vairākums no valdes locekļiem. Lēmumus pieņem
balsojot ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Vienāda “par” un “pret” balsu skaita
gadījumā izšķiroša ir sēdes vadītāja balss.
8.4. Valdes kompetencē ir:
 pārzināt un vadīt Biedrības darbību saskaņā ar statūtiem un biedru kopsapulces
lēmumiem;
 pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tā līdzekļiem;
 organizēt grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 noteikt valdes priekšsēdētāja atalgojumu;
 iesniegt biedru kopsapulcei priekšlikumus Biedrības darbības attīstībai;
 citi jautājumi, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.
8.5. Fonda valdes priekšsēdētāja pienākumus, tiesības un atbildību, kā arī darba un
atbrīvošanas noteikumus nosaka darba līgums.
Valdes priekšsēdētājs šo statūtu, kopsapulces apstiprināto mērķprogrammu,
ieņēmumu un izdevumu tāmes un valdes lēmumu ietvaros:
 patstāvīgi izlemj ar Biedrības darbību saistītos jautājumus;
 slēdz līgumus un paraksta finansu dokumentus;
 nosaka darbinieku sarakstu un atalgojumu.
8.6. Prezidents, viceprezidents un valdes priekšsēdētājs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību
atsevišķi, pārējie valdes locekļi pārstāv biedrību kopīgi ar vēl 10 valdes locekļiem.
8.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
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9.nodaļa. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz trīs gadiem.
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 sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma
saņemšanas.
10.nodaļa. Biedrības ienākumi
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā biedru kopsapulcē noteiktos
apmēros un termiņos.
10.2. Biedrības ienākumus veido:
 dalībnieku iestāšanās maksas un ikgadējās biedru iemaksas;
 ieņēmumi no publisku pasākumu organizēšanas;
 ieņēmumi no saimnieciskās darbības šajos statūtos norādīto mērķu
sasniegšanai;
 ES struktūrfondu un citu fondu finansējums;
 fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi.

10.3. Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
10.4. Biedrībai ir tiesības likumdošanā noteiktā kārtībā saņemt atļauju ziedojumu
saņemšanai, ziedotājiem saņemot LR likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.

Biedrības “Daugavas savienība”
prezidents

B.Otersons

Statūti apstiprināti Biedrības biedru kopsapulcē Aizkrauklē, 2004.gada 28.oktobrī.

