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Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 

Rīgā, 20___. gada ___._________________ 

ar Nr. _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

B i e d r ī b a s  “ Z ā r d i ”  

 

 

S TATŪT I  

 

 

 

1. Biedrības nosaukums 
 

1.1. Biedrības nosaukums ir Biedrība “Zārdi” (turpmāk tekstā – Biedrība). 

 

 

2. Biedrības mērķi 
 

2.1. Biedrība ir brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība ar mainīgu biedru sastāvu, 

pārņem Garāžu īpašnieku biedrības “Zārdi” īpašumu, mantu, naudas līdzekļus un saistības. 

2.2. Biedrības mērķis ir kopīpašuma, kas atrodas Zārdu ielā 1, Rīgā, kadastra Nr. 0100-076-0345, 

izmantošana, uzturēšana atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un buvju uzturēšanas 

saistošo noteikumu prasībām, un ilgtermiņa attistība. 

2.3. Darbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram:  

94.99. Citur neklasificētu organizāciju darbība. 

 

 

3. Biedrības darbības termiņš 
 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

 

4. Biedrības juridiskā adrese 
 

4.1. Biedrības juridiskā adrese: Zārdu iela 1, Rīga, LV-1083, Latvijas Republika. 

 

 

5. Biedrības nekustamais īpašums 

 
5.1. Biedrības nekustamais īpašums Zārdu ielā 1, Rīga, kadastra Nr. 0100-076-0345, sastāv no: 
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5.1.1. zemes – 2321 kv.m 2740/104205 domājamām daļām (61,03 kv.m); 

5.1.2. ēkām – sadzīves mājiņas – īpašuma 1120/104205 domājamām daļām, garāžas Nr. 54 – 

īpašuma 1620/104205 domājamām daļām. 

 

 

6. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības 

 
6.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga 

personālsabiedrība, ja tā kļuvusi par kopīpašuma Rīgā, Zārdu ielā 1 domājamās daļas īpašnieku, 

kas atzīst un pilda Biedrības statūtus un atbalsta Biedrības mērķus, iesniedzot noteiktas formas 

rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka 

Biedrības valde. Bijušās Garāžu īpašnieku biedrības “Zārdi” biedri kļūst par Biedrības “Zārdi” 

biedriem automātiski, ja viņi no tā neatsakās, iesniedzot rakstveida pieteikumu Biedrības valdei. 

6.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata 

tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša 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, nosūtot to uz pieteicēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai dzīvesvietas 

adresi. 

6.3. Valdes lēmumu par atteikumu uzņemt Biedrībā pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei, 

iesniedzot rakstveidā sūdzību Biedrības valdei viena mēneša laikā no dienas, kad viņam tika 

paziņots par lēmuma pieņemšanu. Ja biedru sapulce noraida pieteicēja sūdzību, atkārtotu 

pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

6.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. 

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

6.5.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

6.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus; 

6.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

6.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un Iekšējās kārtības noteikumos 

noteikto, vai nodara būtisko kaitējumu Biedrībai. 

6.6. 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 jautājuma izlemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā 
lēmuma motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, 

nosūtot to uz biedru reģistrā norādīto e-pasta adresi vai dzīvesvietas adresi. 

6.7. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu biedrs var pārsūdzēt biedru sapulcei, iesniedzot 

rakstveida sūdzību Biedrības valdei viena mēneša laikā no dienas, kad viņam tika paziņots par 

lēmuma pieņemšanu. Sūdzība tiek izskatīta tuvākās sapulces laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru 

un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis 

jautājuma izlemšanai. Valdei sapulces lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma 

motivācija jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, nosūtot to 

uz biedru reģistrā norādīto e-pasta adresi vai dzīvesvietas adresi. 

6.8. Ja izslēgšanas iemesli tiek novērsti, izslēgtais biedrs var lūgt uzņemt viņu Biedrībā no jauna. 

 

 

7. Biedru tiesības un pienākumi 

 
7.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

7.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
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7.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

7.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

7.2. Biedrības biedru pienākumi: 

7.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

7.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

7.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa īstenošanu. 

7.2.4. Piecu dienu laikā paziņot Biedrības valdei par izmaiņām, kuras nepieciešams ierakstīt 
biedru reģistrā. 
7.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 
 

 

8. 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 
gan personīgi, gan arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulce 

izdodama rakstveidā. Biedra paraksta īstumu apliecina viens no Biedrības valdes locekļiem. 

8.3. Biedrības valde sasauc kārtējo biedru sapulci vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam. 

8.4. Biedrības valde sasauc ārkārtas biedru sapulci, ja biedru sapulces sasaukšana nepieciešama 

Biedrības interesēs, vai ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena 

desmitā daļa biedru. Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas nesasauc biedru 

sapulci, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot 

Statūtos 8.5. punktā noteikto sapulces sasaukšanas kārtību. 

8.5. Par biedru sapulces sasaukšanu valde biedriem paziņo ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces, 

nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, ņemot vērā biedra izvēlēto paziņošanas veidu: 

uz biedru reģistrā norādīto e-pasta adresi, nosūtot īsziņu uz biedru reģistrā norādīto mobilo 

tālruņa numuru vai dzīvesvietas adresi, nosūtot ierakstītu pasta sūtījumu ar paziņojumu par 

sūtījuma izsniegšanu, un norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtību. Izmantojot pasta 

pakalpojumus, biedrs sedz Biedrībai nosūtīšanas izdevumus. 

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām 

nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo 

biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

8.8. Biedru sapulces norise un lēmumu pieņemšana notiek saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu 

likuma noteikumiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības īpašumu pirkšanu, pārdošanu, 

ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, aizdevumu ņemšanu, Biedrības darbības 

izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no 

klātesošajiem biedriem. 

8.9. Papildus Biedrību un nodibinājumu likumā norādītajam, vienīgi biedru sapulces kompetencē 
ietilpst: 

8.9.1. atlīdzības lieluma noteikšana valdes locekļiem; 

8.9.2. pēc valdes un revidenta ziņojuma aizvadītā saimnieciskā gada darbības pārskata 

izskatīšana un apstiprināšana; 

8.9.3. valdes sagatavotā budžeta un kārtējā gada darbības plāna apstiprināšana; 

8.9.4. iestāšanas maksas un biedru naudas lieluma noteikšana; 

8.9.5. sūdzību izskatīšana par valdes lēmumiem; 

8.9.6. Iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšana un grozīšana; 
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8.9.7. Biedrības īpašuma pirkšana, pārdošana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, 

aizdevumu ņemšana. 

 

 

9. Izpildinstitūcija 
 

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. 

9.2. Valdes locekļi no savas vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju. 

9.3. Papildus Biedrību un nodibinājumu likumā norādītajai valdes kompetenci, valde nodrošinā 
Biedrības mērķa īstenošanu. 

9.4. Valdes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, bet ārkārtas sēdes – pēc 

vajadzības. 

9.5. Valde ir tiesīga izlemt jebkādu jautājumu, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. 
9.6. Valdes lēmumu pieņemšana notiek saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 

noteikumiem. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais 

viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms valdes sēdes protokolā. 
9.7. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 
9.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību. 

 

 

 

10. Revīzijas institūcija 

 
10.1. Biedrības finansiālās darbības kontroli veic revidents vai revīzijas komisija. Revidentu 

vai revīzijas komisijas locekļu skaitu nosaka un uz vienu gadu ievēlē biedru sapulce. 

10.2. Biedrības revidents vai revīzijas komisijas loceklis nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

10.3. Revīzijas institūcija: 

10.3.1. veic Biedrības iekšējo revīziju pēc biedru sapulces uzaicinājuma; 

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu; 

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības darbības uzlabošanu; 

10.4. Revīzijas institūcija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 
 

 

11. Biedru nauda 

 
11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi ceturknsī biedru sapulces noteiktajā 
apmērā. 
 

 

 

 

Biedrības „.Zārdi”              

Valdes loceklis Sandra Rožkalne……………………..         (personiskais paraksts), 

 

 

Apstiprināti Biedrības “Zārdi” biedru sapulcē 

Rīgā, 2019. gada 14.decembr 




