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NOLIKUMS 

Par biedru uzņemšanu, izslēgšanu un izstāšanos kārtību 
 
02.01.2013. Nr. __/___ 

 

Izdots saskaņā ar  

Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas”  

statūtu 12. nodaļas 12.1. punktu. 

 

Vispārīgie noteikumi 

 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Sabiedrības integrācijas biedrībā „Alternativas” (turpmāk – biedrība) 

tiek pieņemti un izskatīti pieteicēja iesniegtie dokumenti uzņemšanai biedrībā un kārtību par biedru 

iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 

 

2. Lai iestātos biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz biedrības valdei noteiktas formas rakstisks pieteikums 

https://goo.gl/forms/rN7x5w02JZZrEuxl2 

 

3. Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja iesniegumu izskata tuvākās 

sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu (pieteikuma 

anketa) saņemšanas brīža.  

 

4. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs un tiek dots 

pieteicēja vārds sava viedokļa paušanai.  

 

5. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.  

 

6. Valdei motivēts lēmums tiek paziņots pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

7. 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. 

 

8.  Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei. 

 

Biedru izslēgšana no biedrības 

 

9. Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:  

 

9.1. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

9.2. Biedrs pienācīgi nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

9.3. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šo kārtību un statūtos noteikto;  

9.4. Nodarījis organizācijai morālu vai materiālu kaitējumu; 

9.5. Ir grāvis biedrības reputāciju sabiedrībā. 

 

10. 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 
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valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma 

motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

11. Ja biedra dalība biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam netiek 

atmaksāta (atgriezta). 

 

12. Personai, kuras dalība biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz biedrības īpašumu. 

 

Biedru tiesības un pienākumi 

13. Biedru tiesības: 

 

3.1. piedalīties biedrības kopsapulcē; 

3.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, rezultātiem tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

3.3. piedalīties vai atteikties no dalības biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

3.4. lietot un popularizēt biedrības darbības rezultātus: informatīvos, mācību un metodiskos materiālus, 

programmas, praktisko pieredzi u.c. darbības rezultātus; 

3.5. vēlēt un tikt ievēlētiem biedrības valdē; 

3.6. tikt ievēlētam amatā atbilstoši kompetencei, prasmēm un iemaņām; 

3.7. pamatojoties uz valdes lēmumu, izmantot biedrības atbalstu pārstāvībai valsts un pašvaldību 

institūcijās 

 

14. Biedru pienākumi: 

 

14.1. ievērot šo kārtību, biedrības statūtus, piedalīties kopsapulcē, izpildīt kopsapulces un vēlēto 

institūciju lēmumus; 

14.2. sniegt biedrībai palīdzību savas kompetences ietvaros; 

14.3. aktīvi līdzdarboties biedrības darbībā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, popularizējot  

tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs; 

14.4. augsti turēt savas biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības godu un prestižu 

sabiedrībā; 

14.5. saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu; 

14.6. veikt ikgadējās biedru iemaksas, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka “Nolikums par biedru 

iemaksu apmēru”, kuru apstiprina biedrības biedru kopsapulce. 

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

 

Informācijas glabāšana 

 

15. Jebkura pieteicēja un biedrībā uzņemta biedra iesniegto informāciju, kas attiecas uz 

informācijas iesniedzēju, glabā biedrības valde. 

 

16. Katram biedrībā uzņemtajam biedram valde izveido lietu, kurā glabā biedra iesniegtos 

dokumentus, kas adresēti biedrībai. 

 

17. Biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda 

nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un 

institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un 

adrese).  

 

18. Biedrības valde informāciju atklātībai vai kādai citai personai var sniegt tikai Latvijas Republikas 

likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā un ar pieteicēja vai biedra personīgu piekrišanu. 

 

19. Biedri nav tiesīgi nodot trešajai personai savas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar piederību pie 

biedrības, tai skaitā pilnvarot pārstāvi dalībai kopsapulcē. 

 
 


