Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Jēkabpilī, 2021.gada ______.____________________
ar Nr.____________________________________

Biedrības
„Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas””
statūti
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1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas”” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma abreviatūra ir „Sēlijas salas”.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.
Biedrības mērķi ir:
2.1.Veidot spēcīgu, savstarpēji atbalstošu Sēlijas kopienu sadarbības tīklu, stiprināt pilsoniskās
sabiedrības vērtības un demokrātijas kultūras kvalitāti;
2.2. Celt Sēlijas kultūrvēsturiskās telpas prestižu un atpazīstamību, kā reģionālā, tā nacionālā un
starptautiskā līmenī;
2.3. Veicināt kopienu ekonomiskās aktivitātes tūrisma, kultūras, mazās uzņēmējdarbības un citās
jomās, kas sekmē reģiona attīstību;
2.4. Veicināt Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
2.5. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējo kopienu attīstību
un sadarbību;
2.6. Pārstāvēt Latvijas lauku kopienu iedzīvotāju intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska
līmeņa institūcijās;
2.7. Pārstāvēt Biedrības biedru intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
2.8. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu laukos;
2.9. Veicināt teritoriju ilgtspējīgas attīstības pētniecības procesus.

3.nodaļa. Darbības teritorija.
3.1. Biedrības pamatdarbības teritorija ir Sēlijas kultūrvēsturiskā zeme.

4.nodaļa Biedrības darbības termiņš.
4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
5.1. Biedrībā var iestāties:
5.1.1. Nevalstiskās organizācijas, kas darbojas Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā, un laika gaitā
pierādījušas sevi kā kopienai nozīmīgu daļu un veicinājušas tās attīstību;
5.1.2. Uzņēmēji, kas darbojas Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā, un laika gaitā pierādījuši sevi kā
kopienai nozīmīgu daļu un veicinājuši tās attīstību;
5.1.3. Kopienu neformālie līderi, kas ar savu darbību veicina Kopienu saliedētību un izaugsmi;
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5.1.4. Nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un privātpersonas, kas pārstāv kopienu intereses
nacionālā un starptautiskā līmenī, un laika gaitā ir pierādījuši savas darbības efektivitāti.
5.2. Biedru kandidāti piesakās par Biedrības biedriem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības
valde.
5.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Uz valdes
sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs, un viņam tiek dots vārds sava
viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu
lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.4. 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.
5.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
5.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
5.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
5.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
5.6.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
5.6.6. biedrs ar saviem izteicieniem vai praktisko darbību apkauno Biedrības vārdu un mērķus.
5.7. 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. Valde lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības un šā
lēmuma motivāciju paziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas
brīža.

6.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
6.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darba uzlabošanu vai izmaiņām,
6.1.5. saskaņojot ar Biedrības valdi, izstrādāt individuālus projektus vai aktivitātes un realizēt tos
Biedrības vārdā, ja tie atbilst Biedrības mērķiem.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1. Rūpēties par Biedrības labo slavu un atpazīstamību;
6.2.2. Meklēt un piedāvāt iespējas citu biedru un asociēto biedru iesaistei notikumos, kas veicina
kopienu sadarbību un kapacitāti;
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6.2.3. Atbalstīt un popularizēt citu Biedrības biedru un asociēto biedru projektus, pasākumus,
tūrisma piedāvājumus, nodrošinot ciešu un jēgpilnu savstarpējo sadarbību;
6.2.4. Piedaloties reģionāla un nacionāla līmeņa pasākumos, darba grupās, komisijās, sniedzot
viedokļus sabiedriskajās apspriešanās vai identiskās viedokļu apzināšanas iniciatīvās, aktualizēt
visu Biedrības biedru un asociēto biedru intereses;
6.2.5.Uzturēt regulāru komunikāciju gan ar Biedrības valdi, gan ar pārējiem biedriem, nodrošināt
aktuālās informācijas apriti;
6.2.6. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
6.2.7. Regulāri maksāt biedra naudu;
6.2.8. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
6.3. Papildus saistības biedram nosaka ar valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras
no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.4. Biedrības mērķu 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 sapulcē un valdē un izteikt savus priekšlikumus.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē
tikai personīgi.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne
mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram
rakstisku uzaicinājumu.
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs 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.
8.8. Biedru sapulces 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.
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9.nodaļa. Izpildinstitūcija.
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un
priekšsēdētāja vietnieku, kurš veic minētos pienākumus priekšsēdētāja prombūtnes laikā.
9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
9.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību. Atlīdzības lielums ir atkarīgs no
Biedrības finansiālās situācijas.

10. nodaļa. Revidents.
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības 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. Biedrības biedri maksā biedru naudu. Biedru naudas apmēru un maksāšanas biežumu nosaka
valde.
11.2. Biedram ir tiesības iemaksāt lielāku summu par valdes noteikto minimālo.
11.3. Biedram ir tiesības aizvietot biedra naudas iemaksu ar brīvprātīgu darbu Biedrības labā, ja to
akceptē Biedrības valde.

12.nodaļa. Asociēto biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
12.1. Par Asociēto biedru var kļūt jebkura lauku un mazpilsētu iedzīvotājus, uzņēmējus apvienojoša
biedrība vai nodibinājums, kura darbība ir vērsta uz vietējās attīstības veicināšanu, kā arī fiziska
persona iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
12.2. Lēmumu par asociētā biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu
izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Uz
valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs, un viņam tiek dots
vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
Valde motivētu lēmums rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
12.3. 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.
12.4. Asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
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12.5. Asociēto biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
12.5.1. Asociētais biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
12.5.2. Asociētais biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
12.5.3. Asociētais biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
12.5.4. Asociētais biedrs ar saviem izteicieniem vai praktisko darbību apkauno Biedrības vārdu un
mērķus.
12.5.5. Jautājumu par Biedrības asociētā biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo asociēto biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā
asociētā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu par asociētā
biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju paziņo rakstveidā izslēdzamajam
asociētajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

13.nodaļa. Asociēto biedru tiesības un pienākumi
13.1. Asociētajiem Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
13.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību;
13.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
13.1.3. darboties citās biedrībās, kuru darbības pamatprincipi nav pretrunā ar Biedrības mērķiem;
13.1.4. veikt cita veida darbību, kas nav pretrunā ar Biedrības mērķiem.
13.2. Biedrības asociēto biedru pienākumi:
13.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un valdes lēmumus;
13.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu realizēšanu;
13.2.3. ar savu darbību neveicināt Biedrības reputācijas graušanu sabiedrībā.
13.3. Saistības Asociētajam biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
Asociētajam biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
Dibinātāji:
Daina Alužāne
Jānis Dzimtais
Ieva Jātniece
Inga Krekele
Santa Šmite
Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Jēkabpils novada Rubenes pagasta „Klāvdruvās” ,
2021.gada 28. februārī.
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