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1. nodaļa. Biedrības nosaukums 
 

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

 

2. nodaļa. Biedrības mērķi 
 

2.1. Biedrības mērķi ir: 

2.1.1.  izveidot sadarbības ietvaru, kas sekmētu vecāku iniciatīvu īstenošanu un veicinātu 
pozitīvu sabiedrisko komunikāciju, atbalstītu zinošas, motivētas un veselas sabiedrības 

veidošanos novadā; 

2.1.2.  izveidot atbalsta grupu esošajiem (un topošajiem) vecākiem (un vecvecākiem), kur 

saņemt atbalstu iniciatīvām, kas saistītas ar bērnu un savu personīgo attīstību, izglītību 
un veselību; 

2.1.3. apvienot vecākus, lai veicinātu tādas izglītības veidošanu, kas sekmē zinātkāri, un 

palīdzēt bērniem viņu izaugsmē par radošām, zinošām, pozitīvām un par savu rīcību 
atbildīgām personībām; 

2.1.4. veidot sadarbību ar Carnikavas novada izglītības iestādēm, novada domi un citām 

institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, lai rastu atbalstu mūžizglītības, 
neformālās un interešu izglītības attīstībai novadā (t.sk. organizējot un popularizējot 

izglītojošus pasākumus par sabiedrībai aktuālām, interesējošām un reālajai dzīvei 

nepieciešamām tēmām, veicinātu informācijas apmaiņu starp vecākiem, organizējot 

tikšanās, seminārus, lekciju ciklus, konsultācijas un citus pasākumus); 
2.1.5.  apkopot viedokļus un izstrādāt priekšlikumus Carnikavas pašvaldības iestādēm 

izglītības, veselības un citās ar pilsoniskas sabiedrības veidošanu saistītās jomās; 

2.1.6.  uzlabot sociālo riska grupu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām un mācīšanās grūtībām, 
bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un apdāvināto bērnu iekļaušanu izglītībā un 

sabiedrībā atbilstoši katra fiziskajai un garīgajai attīstībai; 

2.1.7.  veikt sabiedriskā labuma darbības, organizēt seminārus, mācības, nometnes un citus 
pasākumus; 

2.1.8.  iesaistīties dažādos projektos un piesaistīt finansējumu ar biedrības mērķu realizāciju 

saistītām aktivitātēm; 

2.1.9.  veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību un sabiedrības integrāciju. 
 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš 

 
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, iesniedzot 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 jāizskata 

tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas brīža. Lēmums par biedra uzņemšanu tiek pieņemts bez kandidāta klātbūtnes, 
izvērtējot kandidāta iesniegtos dokumentus. Valdei motivēts lēmums pieteicējam jāpaziņo 

rakstveidā vai pa e-pastu, nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 

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. 
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4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā pa pastu vai e-pastu paziņojot par to 
valdei. 

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

4.5.1. biedrs vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus nav maksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.5.4. biedrs veic darbības, 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 rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (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 Biedrības protokoliem, 
lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

5.1.4. piedalīties darba grupu darbībā vai izveidot jaunu darba grupu pēc savas iniciatīvas, ja 
to apstiprina valde; 

5.1.5.  lemt par atlīdzību valdei. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
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 mērķu realizēšanu. 
5.3. Papildus pienākumus biedram var noteikt, ja biedrs tos uzņēmies labprātīgi, no brīvas gribas, 

apstiprinot tās ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram pienākumus, kas 

atšķiras no citu biedru pienākumiem, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības 

 

6.1. Ar valdes 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 valde. 

 

7. nodaļa. Brīvprātīgie 
 

 Brīvprātīgie biedrības darbībā var iesaistīties pēc savas iniciatīvas, taču brīvprātīgajiem nav 

balsstiesības biedru lēmumu pieņemšanā un nav tiesības piedalīties Biedrības pārvaldē. 

 

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.decembrim. 
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. 
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8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram 
biedram rakstveida uzaicinājumu.  

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

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta 

atkārtota biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi 
no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. Lēmums par 

statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to 

nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 
8.8. Statūtu 8.9. punktu un 9.2. punktu var grozīt tikai, ja sapulcē piedalās 100% no Biedrības 

biedriem un par grozījumiem nobalso 100% no visiem klātesošajiem biedriem. 

8.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem 

biedriem. 
8.10. Biedru sapulce lemj par: 

8.10.1. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu; 

8.10.2. komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu izveidošanu, kā arī par dalību tajos; 
8.10.3. par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju; 

8.10.4. grozījumu izdarīšanu statūtos; 

8.10.5. citiem jautājumiem. 
8.11. Visi balsojumi ir atklāti. 

 

9. nodaļa. Izpildinstitūcija 

 
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem un darbojas saskaņā 

ar šiem statūtiem.  

9.2. Valdes locekļus ievēlē no Biedrības biedriem. 
9.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. 

Valdes kompetencē ietilpst: 
9.4.1. lemt par jaunu Biedru apstiprināšanu un izslēgšanu saskaņā ar statūtiem; 

9.4.2. noteikt Biedru naudas lielumu un maksāšanas kārtību; 

9.4.3. izstrādāt attīstības un veicamo darbu stratēģiju un pārraudzīt tās īstenošanu; 

9.4.4. lemt par struktūrvienības izveidi, struktūrvienības vadītāja iecelšanu vai maiņu; 
9.4.5. lemt par Biedrības budžeta pārvaldīšanu, finanšu resursu piesaisti un sadali; 

9.4.6. lemt par darbinieku pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no tā; 

9.4.7.  lemt par brīvprātīgo darbu;  
9.4.8. izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru 

sapulces kompetencē; 

9.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 

9.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja vien biedru sapulce nepieņem citu 
lēmumu. 

9.7. Valde pieņem lēmumus sēdē vai 2/3 (divām trešdaļām) valdes locekļu rakstiski nobalsojot par 

lēmuma pieņemšanu. 
9.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Lēmumus ir 

pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Valdes locekļiem. 

 

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: 
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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 

 

 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī vai vienreiz gadā, veicot pilnu 

maksu kalendārā gada sākumā līdz 31. janvārim. Ja Biedrs tiek uzņemts gada vidū, tad biedru 

nauda jāmaksā par atlikušajiem mēnešiem, veicot samaksu 10 (desmit) dienu laikā pēc rakstveida 
lēmuma saņemšanas par uzņemšanu Biedrībā. Biedru naudas apmēru nosaka valde.  

 

12. nodaļa. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība Biedrības likvidēšanas gadījumā 
 

 Biedrības atlikušo naudu un mantu pēc visu kreditoru pieprasījumu apmierināšanas nodod 

personām, kuras norādījusi Biedru sapulce, ievērojot, ka tās var būt Biedrības, nodibinājumi, valsts, 
pašvaldību institūcijas vai citas juridiskas personas ar līdzīgiem mērķiem un uzdevumiem.  

 

 

Dibinātāji:  
   

_________________________ /Ilze Vilka/ 

 
      

_________________________ /Mārīte Mundure/ 

 
 

_________________________ /Arta Deniņa/ 

 

 
Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Carnikavā, 2013. gada 28. augustā. 

   

 

 


