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1.nodaļa. Biedrības nosaukums. 
 

1.1. Biedrības nosaukums ir “SAAB klubs” (turpmāk tekstā -Biedrība).  

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.  

 

2.1. Biedrības mērķi ir:  

2.1.1. paaugstināt SAAB markas automašīnu popularitāti Latvijā;  

2.1.2. apvienot Latvijas SAAB markas automašīnu īpašniekus un interesentus;  

2.1.3. apzināt un izpētīt SAAB markas auto vēsturi Latvijā un pasaulē;  

2.1.4. sadarboties ar Latvijas valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām;  

2.1.5. savā darbībā palīdzēt iepazīt Latviju gan Biedrības biedriem, gan ārzemju 

partneriem, popularizējot tās tēlu pasaulē. 

 

2.2. Mērķu sasniegšanai Biedrība veiks šādas darbības:  

2.2.1. organizēs kolektīvus pasākumus ar uzdevumu iepazīt Latviju, Biedrības biedriem 

vienam otru un apzināt savu mašīnu tehniskās priekšrocības, iespējas un drošumu;  

2.2.2. organizēs un piedalīsies starptautiskajos pasākumos gan Latvijā, gan ārzemēs, 

kuros iespējams iepazīt ārzemju partnerus, citu nevalstisku organizāciju darbu, nesot 

Latvijas vārdu pasaulē;  

2.2.3. saglabās un atjaunos SAAB markas automašīnas, kurām ir tehniska un vēsturiska 

vērtība;  

2.2.4. veidos pozitīvu SAAB kluba publisko tēlu ar visiem iespējamiem likumīgajiem 

līdzekļiem.  

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.  
 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 

 

4.1. Biedrībā darbojas: biedri, veicinātājbiedri, goda biedri un dibinātājbiedri.  

 

4.2. 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. 

 

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

jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var tikt 

uzaicināts pieteicējs sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes 

lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums uz pieteicēja norādīto elektroniskā pasta 

adresi ir jānosūta nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

4.4. 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. 
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4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. 

  

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

4.6.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu par iepriekšējo gadu;  

4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus;  

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;  

4.6.4. biedrs grauj Biedrības publisko tēlu vai rīkojas pretēji Biedrības mērķiem. 

  

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata valde. Valde lēmumu par biedra 

izslēgšanu no biedrības ar šā lēmuma motivāciju nosūta izslēdzamajam biedram piecu 

dienu laikā no tā pieņemšanas brīža uz pieteicēja norādīto elektroniskā pasta adresi.  

 

4.8. Par Biedrības veicinātājbiedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska 

persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura atbalsta Biedrības darbību praktiski un 

finansiāli.  

 

4.9. Lai kļūtu par veicinātājbiedru, personai jāiesniedz Biedrības valdei noteiktas formas 

rakstisks pieteikums. Lēmumu par veicinātājbiedra statusa piešķiršanu pieņem Biedrības 

valde. Veicinātājbiedra statuss tiek piešķirts uz termiņu, kas ilgst līdz tekošā kalendārā 

gada beigām. Biedrs nevar kļūt par veicinātājbiedru.  

 

4.10. Veicinātājbiedrs, kurš grauj Biedrības publisko tēlu vai rīkojas pretēji Biedrības 

mērķiem, ar Biedrības valdes lēmumu var zaudēt veicinātājbiedra statusu.  

 

4.11. Par Biedrības goda biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas un juridiskas personas vai 

tiesībspējīgas personālsabiedrības par īpašiem nopelniem. Šo statusu piešķir Biedru 

sapulce pēc valdes vai valdes priekšsēdētāja pieteikuma.  

 

4.12. Goda biedrs, kurš grauj Biedrības publisko tēlu vai rīkojas pretēji Biedrības 

mērķiem, ar Biedrības valdes lēmumu var zaudēt goda biedra statusu.  

 

4.13. Biedrības dibinātājbiedri ir personas, kuras piedalījušās Biedrības dibināšanā, par to 

saņemot attiecīgu sertifikātu. 

  

4.14. Dibinātājbiedra statusu nevar atņemt un tas saglabājas, arī pārtraucot attiecības ar 

Biedrību.  

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.  

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:  

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, tai skaitā balsot biedru sapulcēs un tikt ievēlētiem 

Biedrības pārvaldes institūcijās; 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 

pārvaldes institūciju sanāksmju (sēžu) protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;  
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5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, apspriest Biedrības 

pārvaldes institūciju darbību;  

5.1.4. ar Biedrības valdes rakstveida pilnvarojumu pārstāvēt Biedrību attiecībās ar 

trešajām personām;  

5.1.5. veidot Biedrības reģionālās iestādes, iepriekš saskaņojot ar reģionālās iestādes 

izveidi saistītos jautājumus ar Biedrības valdi;  

5.1.6. pēc savas vēlēšanās izstāties no Biedrības, par to iesniedzot rakstveida iesniegumu 

Biedrības valdei. 

  

5.2. Biedrības biedru pienākumi:  

5.2.1. ievērot Latvijas Republikas tiesību aktus un Biedrības statūtus, pildīt biedru 

sapulces un valdes lēmumus, piedalīties un balsot biedru kopsapulcēs;  

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;  

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību piedalīties Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanā,  

5.2.4. popularizēt Biedrības darbību, pēc iespējas novēršot Biedrības publiskā tēla 

graušanu, rīkošanos pretēji tās mērķiem, kā arī materiāla kaitējuma nodarīšanu Biedrībai 

vai tās biedriem.  

 

5.3. Biedrības veicinātājbiedriem ir tiesības:  

5.3.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību un izteikt priekšlikumus par Biedrības 

darbības uzlabošanu;  

5.3.2. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, tai skaitā Biedru sapulcēs (bez 

balsošanas tiesībām un tiesībām tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes institūcijās). 

  

5.4. Biedrības veicinātājbiedru pienākumi ir:  

5.4.1. ievērot Latvijas Republikas tiesību aktus, Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces 

un valdes lēmumus;  

5.4.2. popularizēt Biedrības darbību, pēc iespējas novēršot Biedrības publiskā tēla 

graušanu, rīkošanos pretēji tās mērķiem, kā arī materiāla kaitējuma nodarīšanu Biedrībai 

vai tās biedriem;  

5.4.3. maksāt biedra naudu.  

 

5.5. Biedrības goda biedriem ir tiesības:  

5.5.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību un izteikt priekšlikumus par Biedrības 

darbības uzlabošanu;  

5.5.2. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, t.sk. Biedru sapulcēs (bez 

balsošanas tiesībām un tiesībām tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes institūcijās).  

 

5.6. Biedrības dibinātājbiedriem ir tiesības:  

5.6.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību un izteikt priekšlikumus par Biedrības 

darbības uzlabošanu;  

5.6.2. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, t.sk. Biedru sapulcēs (gadījumā, ja 

dibinātājbiedrs ir izstājies no Biedrības, tad viņam nav ne balsošanas tiesību, ne tiesību 

tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes institūcijās).  
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6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.  

 

6.1. Ar Biedrības 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 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. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 

31.martam.  

 

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes, Valdes priekšsēdētāja vai 

revidenta iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa 

Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.  

 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram uzaicinājumu.  

 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem 

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 kā puse no 

balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības reorganizāciju, 

darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas 

no balsstiesīgajiem biedriem. 

  

7.9. Vienīgi biedru sapulces kompetencē ir šādu jautājumu lemšana:  

7.9.1. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;  

7.9.2. Biedrības budžeta un gada pārskatu apstiprināšana;  

7.9.3. apstiprināt Biedrības darbības programmu, virzienus un finansēšanas kārtību;  

7.9.4. valdes un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;  

7.9.5. Biedrības reorganizācija un darbības izbeigšana.  

7.10. Biedru sapulce ir tiesīga izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas ir valdes kompetencē.  

 

 

 



Biedrības „SAAB Klubs” statūti, apstiprināti ar biedru sapulces lēmumu 10.03.2012.  

Lapa 6 no 8 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.  
 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. Valdi, 

atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl biedru sapulce. Valdes pilnvaru 

termiņš ir divi gadi. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. 

 

8.2. Valdes locekļi, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu uz pilnvaru termiņu - 

2 gadi - no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.  

 

8.3. Valde izstrādā valdes darba nolikumu un sadala valdes locekļu pienākumus.  

 

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

kompetencē, t.sk.:  

8.4.1. izstrādā Biedrības darbības programmu, noteikumus un finanšu politiku;  

8.4.2. organizē un veic jauno biedru uzņemšanu, t.sk. apstiprina reģionālajās nodaļās (ja 

tādas tiek izveidotas) uzņemtos biedrus;  

8.4.3. vada Biedrības ikdienas darbu, pārvalda un rīkojas ar Biedrības mantu;  

8.4.4. pieņem darbā un atbrīvo algotus darbiniekus;  

8.4.5. lemj par Biedrības līdzdalību pasākumos gan Latvijā, gan ārvalstīs;  

8.4.6. vada Biedrības saimniecisko darbību atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem 

un šiem statūtiem. 

  

8.5. Valdes priekšsēdētājs:  

8.5.1. organizē un vada valdes darbu, veic kopējo administratīvo vadību;  

8.5.2. kontrolē biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi;  

8.5.3. nepieciešamības gadījumos sadala valdes locekļu pienākumus;  

8.5.4. sniedz valdes sēdēs pārskatus par Biedrības darbību. 

  

8.6. Valdes sēdes notiek atklāti, bet pēc vairāk nekā pēc puses valdes locekļu vai valdes 

priekšsēdētāja pieprasījuma tās var notikt slēgti. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu 

balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir valdes 

priekšsēdētāja balss.  

 

9.nodaļa. Revidents.  

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 

vai pieaicina uz līguma pamata biedru sapulce uz laiku līdz diviem gadiem.  

 

9.2. Revidentam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Biedrības mantisko un finansiālo 

dokumentāciju, kā arī Biedrības saimniecisko darbību.  

 

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. 
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9.4. Revidentam ir pienākums nekavējoties ziņot Biedrības valdei par atklātajām 

nepilnībām Biedrības dokumentācijā.  

 

9.5. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā. 

  

9.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 

saņemšanas. Revidenta atzinums tiek izskatīts gan Biedrības valdes kārtējā sēdē, gan 

biedru sapulcē.  

 

10.nodaļa. Biedrības līdzekļi.  
 

10.1. Biedrības līdzekļus veido: 

10.1.1. vienreizējā biedru iestāšanās nauda, kuras apmēru nosaka valde;  

10.1.2. biedru nauda, kuras apmēru nosaka valde un, kura ir maksājama vienā maksājumā 

ne vēlāk kā līdz kārtējai biedru sapulcei;  

10.1.3. ziedojumi;  

10.1.4. ienākumi no Biedrības saimnieciskās darbības;  

10.1.5. Biedrības biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības projektu 

finansēšanai;  

10.1.6. citi ienākumi, kas ir atļauti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

  

10.2. Biedrības līdzekļi ir izlietojami:  

10.2.1. Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai;  

10.2.2. Biedrības projektu finansēšanai, kurus nodrošina mērķiemaksas;  

10.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu. 

  

10.3. Biedrība ir tiesīga veikt dāvinājumus, piešķirt pabalstus un stipendijas, kā arī 

prēmēt biedrus.  

 

11.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana.  
 

11.1. Biedrības darbība izbeidzas:  

11.1.1. ar biedru sapulces lēmumu;  

11.1.2. uzsākot Biedrības bankrota procedūru;  

11.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;  

11.1.4. ar tiesas nolēmumu;  

11.1.5.uz cita pamata saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.  

 

11.2.Ja biedru skaits samazinās līdz vienam biedram, tad valde pieņem lēmumu par 

darbības beigšanu. Likvidāciju veic valdes locekļi.  

 

11.3. Ja Biedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmuma, likvidatoru 

ieceļ tiesa.  
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11.4. Likvidatoram ir visas valdes tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas 

mērķi. Likvidators piedzen parādus, pārdod Biedrības mantu, apmierina kreditoru 

prasījumus un pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas 

sadala atlikušo Biedrības mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu. 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

 

Edgars Strautiņš 

 

 


