
Sadraudzības biedrības Tema – Gulbene statūti 
 
§ 1 – Biedrības nosaukums un mērķis  
 
Biedrības nosaukums ir: Sadraudzības biedrība Tema- Gulbene 
 
 
«Sadraudzības biedrības Tema- Gulbene« mērķis,  saskaņā ar līgumu starp Gulbenes un Temas (tagad – Silkeborgas) 
pašvaldībām, ir darboties kontaktu attīstīšanā starp indivīduālām personām, grupām un institūcijām abos virzienos, šeit 
iekļaujot sadarbību starp pašvaldību biedrībām, ražotnēm, baznīcām un komunālajām institūcijām. 
 
Biedrība strādās pie tā, lai starp Gulbeni un Silkeborgu pastāvētu izzinoša sadarbība un savstarpēja abu apgabalu 
kultūras, ražošanas un sociālo apstākļu sapratne. 
 
 
§ 2 – Biedrības locekļi 
 
Biedrībā uzņemamas visas individuālās personas un grupas, kas vēlas atbalstīt biedrības mērķi. Biedra statuss un tam 
piederošās balsstiesības apstiprināmas biedrības kopsapulcē pirms tās sākuma. 
 
Biedranaudas summa un tās iekasēšanas veids nolemjams kopsapulcē. 
 
 
§ 3 – Biedrības vadība 
 
§3, punkts 1: 
 
Biedrības augstākais lēmējorgāns ir kopsapulce. 
Kopsapulce noturama vienreiz gadā, 2. kvartālā. 
Kopsapulce ir atklāta sabiedrībai. Atbilstoši § 5 pēc vadības iniciatīvas iespējams sasaukt ārpuskārtas kopsapulci. 
Kopsapulcē balsošanas tiesības ir visiem biedrības locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti vienojoties vai pēc vairākuma 
noteikšanas balsojot. 
 
Vadība ir atbildīga par to, lai biedri un sabiedrība vēlākais 14 dienas pirms kopsapulces noturēšanas saņemtu 
uzaicinājumu uz šo sapulci kā arī tās dienas kārtību. Dienas kārtībā kā minimums jāiekļauj sekojoši punkti: 
 

1. Sapulces vadītāja ievēlēšana. 
2. Vadības atskaite par gada aktivitātēm un biedrības ekonomisko stāvokli. 
3. Biedranaudas summas apstiprināšana. 
4. Vadības vēlēšanas. 
5. Revizora vēlēšanas. 
6. Aktualitātes. 

 
§ 3, punkts 2: 
 
Vadība ir atbildīga par biedrības darbību kopsapulču starpposmā. 
Vadība sastāv no 5-7 kopsapulcē ievēlētiem biedriem. 
Vadības locekļi tiek ievēlēti uz 2 gadiem, bet tā, lai katru gadu puse no vadības locekļiem būtu pakļauta vēlēšanām. 
Vadībai jāsastāv no priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un kassiera. 
Priekšsēdētājs – bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks – iesauc uz sapulcēm pēc norunas vai 
nepieciešamības. Lēmums tiek pieņemts, vienojoties vai balsojot. 
Vadībai jāsanāk uz sapulci, tiklīdz kāds no vadības biedriem to paģēr. 
 
§ 4 - Ekonomika 
 
Kopsapulču starplaikos vadība ir atbildīga par biedrības ekonomisko līdzekļu pārvaldīšanu un lietošanu. 
 
Sakarā ar līgumu par sadarbību starp Silkeborgas un Gulbenes pašvaldībām, biedrība sadarbības aktivitāšu veicināšanai 
katru gadu saņem zināmu naudas summu no Silkeborgas pašvaldības. Šo gadskārtējo līdzekļu pielietošanai 
jāatspoguļojas kopsapulcē vadības atskaitē. Uzreiz pēc kopsapulces Silkeborgas pašvaldībai iesniedzama atskaites 
rakstiska kopija. 
 



 
Biedrībai atļauts sagādāt papildus ekonomiskos līdzekļus pēc vadības iniciatīvas. 
 
§ 5 – Biedrības likvidēšanās  
 
Biedrība drīkst likvidēties, ja kārtējā kopsapulcē un ārkārtējā kopsapulcē, kas noturēta vismaz četras nedēļas pēc 
kārtējās, tiek nolemts, ka vairs nav pamata turpināt biedrības darbību atbilstoši tās mērķiem. 
 
Biedrības likvidēšanās gadījumā pārpalikušie ekonomiskie līdzekļi un citas vērtības nododamas Silkeborgas pašvaldības 
Tautas informācijas padomes rīcībā. 
 
Rakstiski jāpaziņo Silkeborgas pašvaldībai par biedrības likvidēšanos un līdzekļu nodošanu Tautas informācijas 
padomes rīcībā. 
  
 
Statūti šādi laboti 2016. gada 10. maija kopsapulcē.  


