Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Ventspilī, 2014.gada 9.aprīlī
ar Nr.19-33/69710/3

TALSU KOMERSANTU KLUBS

(biedrības nosaukums)
s t a t ū t i
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1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir „Talsu Komersantu Klubs” (turpmāk tekstā -TKK).
2.nodaļa. TKK mērķi.
2.1.

TKK mērķi ir:

2.1.1. Talsu reģiona uzņēmēju interešu pārstāvniecība, dialoga veidošana ar valsts un
pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām;
2.1.2. Talsu reģiona uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana;
2.1.3. Talsu reģiona uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, ar uzņēmējdarbības
veicināšanu saistītu projektu izstrādāšana un īstenošana;
2.1.4. Iesaistīties Talsu reģiona sabiedriskās dzīves uzlabošanā, labdarības pasākumu
organizēšanā.
2.2.

Mērķu sasniegšanai TKK pilda šādus uzdevumus un funkcijas:

2.2.1. nodrošina Talsu reģiona uzņēmēju apvienošanos TKK mērķu sasniegšanai;
2.2.2. pārstāv TKK intereses valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās, veicina Talsu
reģiona uzņēmēju sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām;
2.2.3. pārstāv TKK intereses Latvijas un starptautiskajās organizācijās, nodrošina darbību
konferencēs un forumos;
2.2.4. nodrošina Talsu reģiona uzņēmēju savstarpējo sadarbību;
2.2.5. sniedz atzinumus un komentārus par Latvijas Republikas normatīvo aktu
projektiem, Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem, kā arī ierosina grozījumus tajos ar
mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā;
2.2.6. nodrošina informatīvus pasākumus par TKK darbību.
2.3.

TKK ir šādi pienākumi:

2.3.1. pārstāvēt TKK biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās
uzņēmējdarbības jomā;
2.3.2. aktīvi līdzdarboties Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādē.
2.4.

TKK tiesības ir:

2.4.1. sadarboties ar citām komersantu un uzņēmēju organizācijām, kā arī iestāties tajās;
2.4.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām TKK funkciju
veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja attiecīgajos normatīvajos un
tiesību aktos nav noteikti ierobežojumi attiecīgās informācijas saņemšanai;
2.4.3. piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu un institūciju izveidoto komisiju, darba
grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros risināt ar
uzņēmējdarbību saistītos jautājumus;
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2.4.4. piedalīties valsts, pašvaldību iestāžu un institūciju atklātās sēdēs un sniegt
ierosinājumus un priekšlikumus, ja tajās ir skatīti jautājumi, kas skar TKK darbību un
intereses;
2.4.5. dibināt nodibinājumus vai komercsabiedrības, kuri nepieciešami TKK efektīvākai
darbībai un mērķu sasniegšanai;
2.4.6. veidot struktūrvienības TKK ietvaros, lai nodrošinātu TKK efektīvāku darbību;
2.4.7. veikt citas darbības, kas ir nepieciešamas TKK noteikto mērķu sasniegšanai;
2.4.8. veikt saimniecisko darbību papilddarbības veidā, kas ir saistīta ar TKK īpašuma,
mantas un līdzekļu uzturēšanu, izmantošanu un vairošanu, kā arī veikt citu saimniecisko
darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus;
2.4.9. TKK mērķu sasniegšanai nodarbināt darbiniekus, nodrošinot tiem atbilstošus darba
apstākļus un atlīdzību, kas atbilst pienākumu apjomam un biedrības finansiālajam
stāvoklim.
3.nodaļa. TKK darbības termiņš.
3.1. TKK ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedru iestāšanās TKK, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. TKK 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.
4.1.1. Personai, kura vēlas iestāties klubā un uzrakstījusi iesniegumu, ir jāpiedalās un
jāprezentē sevi valdes sēdē vai biedru kopsapulcē.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem kopsapulce. Kopsapulcei pieteicēja
lūgums ir jāizskata tuvākās sapulces laikā. Uz kopsapulci, kurā izskata pieteicēja lūgumu,
ir jāuzaicina pats pieteicējs.
4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no TKK rakstveidā paziņojot par to valdei. Valde par
biedra izslēgšanu lemj nākamajā valdes. Valdes lēmumu nosūta piecu dienu laikā no valdes
sēdes.
4.4. Biedru var izslēgt no TKK ar kopsapulces lēmumu, ja:
4.4.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.42. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.4.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5. Jautājumu par TKK biedra izslēgšanu kopsapulce izskata tuvākās sapulces laikā.
Kopsapulcei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.6. TKK biedra (juridiskās personas) dalība TKK turpinās arī, ja juridiskā persona tiek
reorganizēta attiecīgajā likumā noteiktajā kārtībā. Viena mēneša laikā no reorganizācijas
datuma tā informē TKK, par veiktajām izmaiņām.
4.7 Ja juridiskā persona tiek reorganizēta, to apvienojot ar citu subjektu vai sadalot, šāda
biedra (juridiskās personas) dalība TKK izbeidzas.
4.8 Ja reorganizētā juridiskā persona vēlās turpināt savu darbību TKK, tad tā viena mēneša
laikā no reorganizācijas datuma iesniedz pieteikumu TKK.
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5.nodaļa. TKK biedru tiesības un pienākumi
5.1. TKK Biedram ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties TKK darbā, kā arī sniegt priekšlikumus par TKK darba uzlabošanu;
5.1.2. saņemt informāciju par TKK darbību, tai skaitā iepazīties ar TKK sanāksmju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties TKK biedriem organizētajos pasākumos;
5.1.4. saņemt informāciju par Latvijas Republikas normatīvo aktu projektiem
uzņēmējdarbības jomā, sagatavot komentārus par tiem un iesniegt tos TKK Valdei to
tālākai iesniegšanai normatīvo aktu projekta sagatavotājam;
5.1.5. sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām esošajā Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu sistēmā uzņēmējdarbības jomā ar mērķi uzlabot
uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
5.2.

TKK biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot TKK statūtus un pildīt Biedru kopsapulces un Valdes lēmumus;
5.2.2. veikt regulārus biedra naudas maksājumus;
5.2.3. ar savu aktīvu darbību sekmēt TKK mērķu sasniegšanu;
5.2.4. neizpaust informāciju, kas ir TKK vai kāda TKK biedra komercnoslēpums.
5.2.5. pieņemt lēmumus par Valdes vai biedru iesniegtajiem vai sagatavotajiem
priekšlikumiem balsojot.
6.nodaļa. TKK struktūrvienības.
6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas TKK teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar TKK regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina TKK biedru kopsapulce.
7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru kopsapulce ir TKK augstākā lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi TKK biedri, vai pilnvarotās personas.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā divas reizes gadā.
7.4. TKK Biedru kopsapulcei ir šādas tiesības un pienākumi:
7.4.1. pieņemt un veikt grozījumus TKK Statūtos;
7.4.2. ievēlēt TKK valdi; Par valdes locekļiem tiek ievēlēti kandidāti, kuri saņēmuši
visvairāk balsis. Ja pēc balsošanas tiek konstatēts, ka vairākiem kandidātiem, par iekļūšanu
valdē, ir vienāds balsu skaits, tiek veikta papildus balsošana starp kandidātiem ar vienādu
balsu skaitu;
7.4.3. ievēlēt TKK valdes priekšsēdētāju. Par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts valdes
loceklis, kurš saņēmis visvairāk balsis.
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7.4.4. ievēlēt TKK Revidentu uz valdes pilnvaru termiņu;
7.4.5. apstiprināt TKK Valdes un Revidenta pārskatus;
7.4.6. apstiprināt TKK darbības programmu;
7.4.7. noteikt iestāšanās un biedra naudas apmērus;
7.4.8. noteikt Valdes priekšsēdētāja un Valdes locekļu atlīdzību;
7.4.9. apstiprināt TKK budžetu;
7.4.10. pieņemt lēmumu par TKK darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
7.4.11. pieņemt lēmumu par TKK Valdes locekļu un Revidenta atsaukšanu pirms termiņa
izbeigšanās.
7.5. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa TKK biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot
katram biedram uz norādīto elektronisko e-pastu rakstisku uzaicinājumu.
7.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce 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.
7.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, TKK darbības izbeigšanu un
turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem.
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. TKK izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
8.2. TKK valde tiek ievēlēta uz 2 (diviem) gadiem.
8.3. TKK Valdes priekšsēdētājs organizē Valdes darbu.
8.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāja vietnieku.
8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav tikai un vienīgi biedru kopsapulces
kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt TKK katrs
atsevišķi. Pārējie 3 Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt TKK tikai savstarpēji kopā ar diviem
citiem Valdes locekļiem.
8.5. Valdes priekšsēdētājam un Valdes locekļiem par savu pienākumu pildīšanu var tikt
noteikta atlīdzība.
8.6. TKK Valdei ir šādas tiesības un pienākumi:
8.6.1. nodrošināt attiecību veidošanu ar valsts, pašvaldību iestādēm un institūcijām,
citām Latvijas, ārvalstu un starptautiskām organizācijām TKK darbības
jautājumos;
8.6.2. pārstāvēt TKK organizācijās un darba grupās, kur TKK ir locekle;
8.6.3. pārvaldīt TKK mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, TKK
Statūtiem, Biedru kopsapulces lēmumiem;
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8.6.4. organizēt TKK grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt citus pienākumus saskaņā ar TKK
Statūtos noteikto kompetenci;
8.6.5. pieņemt lēmumus jautājumos, kas nav TKK Biedru kopsapulces kompetencē;
8.6.6. nodrošināt TKK Biedru kopsapulču sasaukšanu un to darbības organizēšanu;
8.6.7. nodrošināt TKK Biedru kopsapulču pieņemto lēmumu izpildi.
8.7. Valdes locekļus var atsaukt tikai TKK Biedru kopsapulce. Valdes locekļa atsaukšanu
ierosina ne mazāk kā desmitā daļa no TKK biedriem un rakstiski pamato, norādot
atsaukšanas iemeslu. Par šādu iemeslu uzskata pienākumu neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, nespēju vadīt TKK saskaņā ar tam uzticētājām tiesībām un pienākumiem, tīšo
kaitējuma nodarīšanu TKK interesēm.
9.nodaļa. Revidents.
9.1. TKK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
kopsapulce uz diviem gadiem.
9.2. TKK revidents nevar būt TKK valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic TKK mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par TKK budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē TKK grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par TKK finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina TKK gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
10.nodaļa. TKK līdzekļi
10.1.

TKK līdzekļus veido:

10.1.1. TKK biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;
10.1.2. ieņēmumi, kas iegūti TKK rīkotajos pasākumos un projektos;
10.1.3. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskajām un
fiziskajām personām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
10.2. TKK līdzekļus izmanto TKK Statūtos 2.nodaļā noteikto mērķu īstenošanai, kā arī
izdevumu segšanai, kas saistīti ar TKK darbības nodrošināšanu.
11.nodaļa. TKK biedru nauda
11.1. TKK biedri maksā biedru naudu.
11.2. Biedru naudas apmēru un samaksas kārtību nosaka TKK Biedru kopsapulce.
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12.nodaļa. TKK darbības pārtraukšanas kārtība
12.1. TKK darbības izbeigšana vai reorganizācija notiek saskaņā ar TKK Biedru
kopsapulces lēmumu.
12.2. Ja ir pieņemts lēmums par TKK darbības izbeigšanu, TKK Biedru kopsapulce ar
savu lēmumu nosaka:
12.2.1. TKK mantas un finansiālo līdzekļu izlietošanas kārtību;
12.2.2. kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami TKK arhīvu dokumenti;
12.2.3. ievēl likvidācijas komisiju, kas darbojas TKK Biedru kopsapulces piešķirto
pilnvaru apjomā.
12.3.

Informācija par TKK darbības izbeigšanu publicē masu informācijas līdzekļos
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Valdes priekšsēdētājs:
______________________
(paraksts)

Statūti apstiprināti kopsapulcē Talsos, 2014.gada 10.janvārī

