
Biedrības “Būt Brīvai” 

statūti 

 

1. Biedrības nosaukums 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Būt Brīvai” (turpmāk - Biedrība). 

 
2. Biedrības mērķi 

2.1. Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. nodrošināt psiholoģisko atbalstu, konsultācijas un palīdzību cilvēkiem, kuri cieš no          

ēšanas traucējumiem, depresijas, un viņu tuviniekiem; 
2.1.2. veicināt sabiedrības izpratni par ēšanas traucējumiem un depresiju. 

 
3. Biedrības darbības termiņš 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības 
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 ir           
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu 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. 

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. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei; 
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
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/elektroniski         
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
 

5. Biedru tiesības un pienākumi 
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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 visu Biedrības           

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 

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 mērķa un uzdevumu realizēšanu, 

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram            
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 

6. Biedrības struktūra 
6.1. Biedrības “Būt Brīvai” organizatoriskā struktūra:  
6.1.1. Biedru kopsapulce; 
6.1.2. Valde; 
6.1.3. Revidents; 
6.1.4. Birojs. 
6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē           

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. Zemākstāvošas        
struktūrvienības lēmumu var atcelt augstākstāvoša struktūrvienība.  
 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 
7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
7.2. Biedru kopsapulce pieņem Biedrības statūtus un Ētikas kodeksu. 
7.3. Biedru kopsapulce apstiprina gada pārskatu un budžetu. 
7.4. Izveido Biedrības fondus, tai skaitā fondu palīdzības sniegšanai biedriem un          

pašpalīdzības kasi. 
7.5. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru            

kopsapulcē tikai personīgi.  
7.6. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz katra gada              

31.martam. Biedru kopsapulce var tikt gan sasaukta klātienē, gan norisināties attālināti           
tiešsaistē.  

7.7. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā             
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.8. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot            
katram biedram rakstisku/elektronisku uzaicinājumu.  

7.9. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 
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7.10. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā valde            
sasauc atkārtotu biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo            
biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.11. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no             
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu         
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem              
biedriem. 

7.12. Pieņem lēmumus citos jautājumos.  
 

8. Valde un tās locekļi 
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. 
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš priekšsēdētāja           

prombūtnes laikā uzņemas 8.7. minētos pienākumus. 
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces           

kompetencē. 
8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 
8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību. 
8.7. Valdes priekšsēdētājs: 
8.7.1. pārstāv Biedrību, sadarbojas ar citām institūcijām, fiziskām un judridiskām          

personām;  
8.7.2. sasauc un vada Valdes sēdes; 
8.7.3. kontrolē Biedrības biroja un darba grupu darbu; 
8.7.4. pārstāv Biedrības biedru intereses, pamatojoties uz kopsapulces un Valdes         

pieņemtajiem lēmumiem. 
8.8. Valdes priekšsēdētāja vietnieks: 
8.8.1. pārstāv Biedrību sadarbojoties ar citām institūcijām, fiziskām vai juridiskām         

personām, saskaņojot darbību ar Biedrības Valdes priekšsēdētāju; 
8.8.2. nodrošina Biedrības vadību Priekšsēdētāja prombūtnes laikā; 
8.8.3. rīkojas ar Biedrības finanšu līdzekļiem Priekšsēdētāja noteiktajos apmēros un jomās. 

 
9. Revidents 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru           
kopsapulce uz vienu gadu. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
9.3. Revidents: 
9.3.1. atskaitās Kopsapulcei un informē Valdi; 
9.3.2. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
9.3.3. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
9.3.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
9.3.5. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 
9.3.6. revidē Biedrības materiālo vērtību stāvokli, izmantošanu un uzskaiti; 
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9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi            
gadā. 

9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma          
saņemšanas. 
 

10. Birojs 
10.1. Tiek izveidots ar Valdes lēmumu;  
10.2. Pilda Valdes un Priekšsēdētāja lēmumus;  
10.3. Kārto Biedrības operatīvos jautājumus;  
10.4. Veic Biedrības grāmatvedības uzskaiti;  
10.5. To vada biroja vadītājs, kas atskaitās Valdei;  
10.6. Tā vadītājs iesniedz apstiprināšanai Valdei biroja darbības noteikumus un 

uzdevumus;  
10.7. Biroja darbinieki var nebūt Biedrības biedri un par savu darbu saņem atalgojumu, ko 

nosaka Valde.  
 

11. Biedrības īpašums, ienākumi un to izlietojums 
11.1. Biedrības īpašumā var atrasties gan kustamais, gan nekustamais īpašums, tai skaitā           

nauda un citi vērtspapīri;  
11.2. Biedrības ienākumi veidojas no:  
11.2.1. biedru naudām; 
11.2.2. ziedojumiem; 
11.2.3. citiem likumīgiem avotiem.  
11.3. Biedrības ienākumi izmantojami tikai statūtos noteiktajiem darbības mērķiem,        

ienākumu izmantošanu apstiprina Kopsapulce. 
11.4. Valde organizē lietvedību, grāmatvedību, sastāda pārskatus saskaņā ar spēkā         

esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz darba, apkalpošanas, ārpakalpojumu u.c.        
līgumus ar algotiem speciālistiem. 
 

12. Biedru nauda 
12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī Eur 1 apmērā. 

 
13. Biedrības darbības izbeigšana 
13.1. Biedrības darbība tiek izbeigta sekojošos gadījumos:  
13.1.1. pamatojoties uz Kopsapulces lēmumu;  
13.1.2. ar tiesas lēmumu;  
13.1.3. gadījumos, ko nosaka spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 
13.2. Pašlikvidācija notiek sekojošā kārtībā: 
13.2.1. tiek izsludināta likvidācija; 
13.2.2. tiek nokārtotas Biedrības saistības;  
13.2.3. biedrības dokumenti tiek nodoti Valsts arhīvā;  
13.2.4. pēc pašlikvidācijas pabeigšanas likvidators, kurš tiek iecelts ar Kopsapulces lēmumu,          

iesniedz atskaiti Kopsapulcei.  
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13.3. Biedrības likvidācijas gadījumā pāri palikušie līdzekļi un manta izmantojami         
labdarības mērķiem, un tos nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem.  

 

14. ____________________* 
14.1._________________________________________________.   
14.2. _________________________________________________. 
14.3._________________________________________________ . 

*Statūtos var paredzēt arī citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. 

 

 

Dibinātāji(vai vismaz 2 viņu pilnvarotie pārstāvji)**  

 

 Anna Balode 

 /paraksta atšifrējums/ 

(paraksts) 

 

Elīna Gudele 

/paraksta atšifrējums/ 

(paraksts) 

 

Krista Ezeriņa 

/paraksta atšifrējums/ 

(paraksts) 

Statūti apstiprināti Rīgā, 2021.gada 1.martā 
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