„L Ī D E R E”
statūti
(jaunajā redakcijā)

Apstiprināti:
Rīgā, 2016. gada 19. maijā ar
biedru sapulces lēmumu Nr.
03-2016

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “LĪDERE” (turpmāk teksta - Biedrība).
2.nodaļa. Biedrības mērķis.
2.1. Biedrības darbības mērķi ir sieviešu uzņēmīguma veicināšana, mentoringa
kustības Latvijā un Eiropā attīstīšana un popularizēšanā, sieviešu līdzdalības
sekmēšana sabiedriskajā dzīvē un sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā, pilsoniskās
sabiedrības veidošanas, sabiedrības integrācijas Latvijā un Eiropā veicināšanā un
sabiedrības sociālekonomisku un kultūras problēmu aktualizēšana un risināšana.
2.2. Biedrības darbības pamatvirzieni un uzdevumi:
2.2.1. veicināt sieviešu uzņēmēju sadarbību Latvijā un ārvalstīs;
2.2.2. veicināt topošo un esošo uzņēmēju sadarbību un pieredzes apmaiņu,
organizējot mentoringa programmas uzņēmējiem;
2.2.3. veicināt sieviešu uzņēmumu sadarbību ar institūcijām, kas nodarbojas ar mazo
un vidējo uzņēmumu atbalstu Latvijā un ārvalstīs;
2.2.4. veicināt Latvijas un citu valstu kultūras un pieredzes apmaiņu;
2.2.5. aktualizēt sabiedrības sociālekonomiskās problēmas un veicināt to risināšanu;
2.2.6. aktualizēt sabiedrības un imigrantu integrācijas problēmas un veicināt to
risināšanu;
2.2.7. radīt izpratni par pilsonisko sabiedrību un integrācijas procesiem;
2.2.8. iesaistīt sabiedrisko sektoru valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos;
2.2.9. popularizēt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu;
2.2.10. nodrošināt pieredzes apmaiņu ar citām valstīm, tajā skaitā pārejas
ekonomikas un jaunattīstības valstīm;
2.2.11. veicināt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmējdarbības garu;
2.2.12. nodrošināt jauniešu un pieaugušo apmācību par biedrības darbības jomām;
2.2.13.veikt pētījumus par biedrības darbības jomām.
2.3. Biedrības darbība nav vērsta uz politisko organizāciju (partiju) vai to vēlēšanu
kampaņu atbalstīšanu, ka arī tā nav vērsta tikai uz Biedrības biedru privāto interešu
un vajadzību apmierināšanu.
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedru iestāšanas Biedrībā, izstāšanas un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā,
iesniedzot rakstisku pieteikumu valdei. Pieteikums jāparaksta tā iesniedzējam, kā arī
diviem Biedrības biedriem – galvotājiem. Pieteikumā jāapliecina apņemšanās ievērot
Biedrības statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus, ievērojot Biedrības
iekšējās kārtības noteikumus.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums
ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk ka viena mēneša laikā no visu

nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kura izskata pieteicēja
lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai.
Pieteicēja neierašanas nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts
lēmums rakstveida jāpaziņo pieteicējam nedēļas laika no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja
arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk ka pēc gada termiņa
izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei,
iepriekš nokārtojot biedru naudas maksājumus un citas saistības. Valdei Biedrības
biedra iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk ka viena mēneša
laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Izstājoties no Biedrības, biedrs nesaņem
atpakaļ iemaksātās biedru naudas, mantiskos un cita veida ieguldījumus.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu vairāk ka trīs mēnešus;
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un/vai valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs kaitē Biedrības interesēm, darbībai, tās tēlam un mērķu sasniegšanai;
4.5.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.5. 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
rakstveida izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes
lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru sapulcē.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kartībā,
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. piedalīties mērķprojektu sponsorēšanā, ieguldīt mantu un līdzekļus Biedrības
darbībā,
5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu,
5.1.6. brīvi darboties citās biedrībās,
5.1.7. būt par galvotāju jaunu Biedrības biedru uzņemšanā.
5.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības
reputāciju sabiedrībā,
5.2.5. neizpaust Biedrības konfidenciālo informāciju, kuras apjomu nosaka valde.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces 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 sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, ka arī attiecības ar Biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
7.3. Kārtējās biedru sapulces sasauc valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, bet
ne retāk ka reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena astotā daļa Biedrības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
7.5. Par biedru sapulces sasaukšanu, valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara
zināmu ne vēlāk ka vienu nedēļu pirms sapulces sasaukšanas.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. 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.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk ka puse no
klātesošajiem biedriem.
7.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces
vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs
un protokolists.
7.10. Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises
kartību nepieņem biedru sapulce.
7.11. Tikai biedru sapulces kompetencē ietilpst:
7.11.1. grozījumu izdarīšana statūtos,
7.11.2. valdes un revīzijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana,
7.11.3. lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju,
7.11.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatu un atskaites,
7.11.5. lemt par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu,
7.11.6. izveidot kapitālsabiedrības, ka arī lemt par dalību tajās,
7.11.7. izlemt citus jautājumus.
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes
darbu un valdes priekšsēdētāja vietnieku. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā
viņa pilnvaras ir valdes priekšsēdētāja vietniekam.
8.3.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
8.4. Biedrību ir tiesīgs pārstāvēt valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai četri valdes locekļi
kopīgi.
8.5. Valdes kompetencē ir:
8.5.1. nodrošināt biedru sapulču lēmumu izpildi;
8.5.2. vadīt un pārzināt Biedrības lietas;
8.5.3. pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši statūtiem un
biedrību sapulces lēmumiem;
8.5.4. veikt citus Biedrībai nepieciešamos pasākumus.
8.6. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi valdes locekļi. Valde ir
lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk ka 2/3 valdes locekļu. Valdes lēmums ir
pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 no klātesošajiem valdes locekļiem. Ja balsis
sadalās vienādi, tad izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam. Valdes sēde notiek pēc
vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesi.
8.7. Valdes priekšsēdētāja kompetencē ietilpst:
8.7.1. nodrošināt biedru sapulču un valdes lēmumu izpildi;
8.7.2. savas kompetences ietvaros vadīt un pārzināt Biedrības lietas;
8.7.3. pārstāvēt Biedrību attiecībās ar trešajām personām un citām juridiskajām
personām, pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās,
tai skaitā, arī ārvalstu un starptautiskajās organizācijas;
8.7.4. pārstāvēt Biedrību tiesā;
8.7.5. izsniegt pilnvaras;
8.7.6. noslēgt saimnieciskos un citus līgumus;
8.7.7. kārtot uzdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
8.7.8. sagatavot priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
8.7.10. izlemt citus ikdienas jautājumus.
8.8. Biedru sapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes
priekšsēdētājam ir nepieciešama biedru sapulces vai attiecīgi valdes piekrišana.
9.nodaļa. 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 un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.3.5. veic citus biedru sapulces uzticētos uzdevumus.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā
reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
10.nodaļa. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par
kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.
10.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski lemt par kustamās
mantas, kuras vērtība nepārsniedz EUR 750 (septiņi simti piecdesmit euro) iegūšanu,
apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
10.2. Biedrības valde lemj par kustamās mantas, kuras vērtība pārsniedz EUR 750
(septiņi simti piecdesmit euro) iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
10.3. Biedru sapulce lemj par nekustama īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai
atsavināšanu.
11. nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.
11.1. Biedrības līdzekļus veido:
11.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;
11.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
11.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu
sasniegšanas finansēšanai;
11.1.4. citi atļauti ienākumi.
11.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
11.2.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
11.2.2. darbinieku algošanai;
11.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

Rīgā, 2016. gada 19.maijā
Biedrības valdes priekšsēdētāja

Aiva Vīksna

