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Biedrības
“Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā”
STATŪTI

Rīga, 2017

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir „Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā”; saīsinātais nosaukums ir
„EBSL” (turpmāk – EBSL).
1.2. EBSL nosaukuma tulkojums un tā saīsinājums svešvalodās:
1.2.1. angļu valodā - Eurasia Business Union in Latvia (EBUL):
1.2.2. krievu valodā - Деловой союз Евразии в Латвии (ДСЕЛ).
1.3. EBSL ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.4. EBSL darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem
statūtiem.
1.5. EBSL ir pastāvīgs zīmogs, simbolika un sarakstes veidlapa.
1.6. EBSL ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas tiesības un
uzņemties pienākumus, tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā, veikt darījumus Latvijas
Republikā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. EBSL var piederēt
naudas līdzekļi, kurus var glabāt Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.
1.7. EBSL atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par EBSL saistībām,
EBSL neatbild par valsts saistībām. Biedri atbild par EBSL saistībām savu iemaksu apmēros.
EBSL neatbild par savu biedru saistībām.
1.8. EBSL darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.
2.nodaļa. EBSLmērķi un uzdevumi.
2.1.EBSL mērķi ir:
2.2.1. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijas Republikā;
2.2.2. veicināt ārvalstu investīciju piesaisti biedriem - Latvijas uzņēmumiem;
2.2.3. veicināt komunikāciju, informācijas un profesionālās pieredzes apmaiņu starp EBSL
biedriem un citiem uzņēmējiem.
2.2. EBSL uzdevumi ir:
2.2.1. apvienot un koordinēt EBSL biedru intereses, pārstāvēt un aizstāvēt Biedru kopīgās
intereses nacionālā un starptautiskā līmenī;
2.2.2. atvieglot ārvalstu partneru ieceļošanas šķēršļus un uzturēšanās atļauju iegūšanu
Latvijas Republikā komercdarbības veikšanai;
2.2.3. sekmēt EBSL biedru partnerattiecību, ekonomisko, tirdzniecības un investīciju
sakaru veidošanu un nostiprināšanu nacionālā un starptautiskā līmenī;
2.2.4. vākt, apstrādāt un izplatīt Biedriem informāciju par iekšējā un ārējā tirgus un to
segmentu stāvokli, sniegt Biedriem informatīvu, konsultatīvu, organizatorisku un cita veida
atbalstu, kas sekmē viņu tirdzniecības un ienākumu apjomu pieaugumu;
2.2.5. atklāt potenciālus iekšzemes un ārvalstu tirgus biedru uzņēmumiem, sniegt
konsultācijas par eksporta, muitas kontroles un produktu sertifikācijas noteikumiem
attiecīgajās valstīs;
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2.2.6. organizēt, piedalīties un līdzdarboties izstādēs, semināros, konferencēs un citos
pasākumos, kas sekmē EBSL mērķu īstenošanu;
2.2.7. sadarboties ar komersantiem, ekspertiem, izglītības un zinātnes institūcijām, valsts
un pašvaldību institūcijām, biedrībām un citām nevalstiskām organizācijām;
2.2.8. sniegt ierosinājumus valsts un pašvaldību iestādēm, līdzdarboties normatīvo aktu,
kas regulē pakalpojumu un preču ražošanu un realizāciju, izstrādes un pilnveidošanas
procesos.
2.3. EBSL atbalsta organizācijas, sabiedriskas kustības, plašsaziņaslīdzekļus, citas juridiskas
personas un fiziskas personas, kuras sekmē EBSL mērķu īstenošanu.
2.4. Paredzēto mērķu sasniegšanai EBSL ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.5. Minēto mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, EBSL ir tiesīga:
2.5.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;
2.5.2. veikt saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības;
2.5.3. iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās likumā noteiktajā kārtībā.
2.6. EBSL un tās izveidoto uzņēmējsabiedrību sasvstarpējās tiesiskās un finansiālās attiecības
nosaka Latvijas Republikas likumi, šie statūti, kā arī uzņēmējsabiedrību statūti.
3.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.
3.1. EBSL, iesniedzot rakstisku pieteikumu, var iestāties jebkura fiziska un juridiska personas, kā
arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas piekrīt šiem Statūtiem un tajos noteiktajiem EBSL
mērķiem. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka EBSL valde
(turpmāk – Valde).
3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu EBSL pieņem Valde. Valdes lēmums tiek paziņots
pieteicējam.
3.3. Ja Valde noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par EBSL biedru. Atkārtotu
pieteikumu pieteicējs var iesniegt Valdeipēc viena gada no attiecīgā Valdes lēmuma pieņemšanas
dienas.
3.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no EBSL, iesniedzot rakstveida paziņojumu Valdei.
Iemaksātā Biedru nauda netiek atmaksāta.
3.5. Jautājumu par EBSL biedra izslēgšanu izskata Valde. Piecu dienu laikā Valde rakstveidā
paziņo izslēdzamajam biedram par pieņemto lēmumu un šāda lēmuma motivāciju.
3.6. Valde var izslēgt biedru no EBSL, ja:
3.6.1. biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav samaksājis biedra naudu un nav veicis Biedra
naudas nomaksu divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas;
3.6.2. biedrs nepilda Biedru sapulces un Valdes lēmumus;
3.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
3.6.4. biedrs veic darbības, kas ir pretējas EBSL mērķiem un/vai citādi diskreditē EBSL
reputāciju un ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
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4.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
4.1. EBSL biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. saņemt informāciju par EBSL darbību, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.2. piedalīties visos EBSL organizētajos pasākumos;
4.1.3. iesniegt priekšlikumus par EBSL darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. piedalīties EBSL darba grupu/komiteju/struktūrvienībudarbībā;
4.1.5. divas nedēļas pirms Biedru sapulces iesniegt tai jautājumus izskatīšanai;
4.1.6. dibināt lietišķus sakarus caur EBSL;
4.1.7. nodot īpašumu EBSL.
4.2. EBSL biedru pienākumi:
4.2.1. ievērot EBSL statūtus un pildīt Biedru sapulces unValdes lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu un citus EBSL biedriem noteiktos maksājumus;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt EBSL mērķu un uzdevumu realizēšanu;
4.2.4. rūpēties par EBSL prestižu un lietišķo reputāciju;
4.2.5. dalības EBSL laikā iegūto informāciju par EBSL biedriem un viņu profesionālo
darbību izmantot vienīgi EBSL un tās biedru kopīgās interesēs;
4.2.6. neizpaust un turēt noslēpumā konfidenciālu informāciju par EBSL darbību;
4.2.7. atturēties no jebkādas rīcības, kas vērsta uz kaitējuma nodarīšanu EBSL;
4.2.8. ievērot vispāratzītus ētikas principus attiecībās ar citiem EBSL biedriem.
4.3. Visiem EBSL biedriem ir vienādas tiesības un pienākumi. Ar Biedru sapulces vai Valdes
lēmumu atsevišķiem biedriem var noteikt papildus saistības. Nosakot biedram saistības, kas
atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama attiecīgā biedra piekrišana.
5.nodaļa. EBSL struktūrvienības.
5.1. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas EBSL teritoriālās un citas struktūrvienības.
5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar EBSL regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Valde.
6.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
6.1. Biedru sapulce ir EBSL augstākā lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi EBSL biedri. Biedri rakstiski vai ar e-pastu pilnvaro
savu pārstāvi piedalīties Biedru sapulces darbā. Biedri ir tiesīgi mainīt savus pārstāvjus, savlaicīgi
paziņojot par to.
6.3. Valde sasauc Biedru sapulci saskaņā ar likumā noteikto kārtību, ja Biedru sapulces
sasaukšana nepieciešama EBSL interesēs.
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6.4. Valde nekavējoties sasauc Biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu,
prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru.
6.5. Biedru sapulcetiek sasaukta, paziņojot par to ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.
6.6. Biedru sapulceir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
6.7. Ja Biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, Valde ne vēlāk kā
pēc piecām nedēļām no jauna sasauc Biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā Biedru
sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā,
ja Biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, EBSL darbības izbeigšanu un turpināšanu ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no visiem EBSL biedriem.
6.9. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
6.9.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
6.9.2. Valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
6.9.3. lēmuma pieņemšana par EBSL darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
7.nodaļa. Izpildinstitūcija.
7.1. EBSL izpildinstitūcija ar pārstāvības tiesībām ir Valde.
7.2. Valde pārzina un vada EBSL lietas. Tā pārvalda EBSL mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem
atbilstoši likumiem, statūtiem un Biedru sapulces lēmumiem. Valde ir tiesīga izlemt visus
jautājumus, kas nav Biedru sapulces kompetencē.
7.3. Valde sastāv no četriem valdes locekļiem.
7.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.
7.5. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt EBSL atsevišķi. Pārējie Valdes locekļi ir tiesīgi
pārstāvēt EBSL tikai kopā ar vēl vienu Valdes locekli.
7.6. Valdes priekšsēdētājs sasauc Valdes sēdi, paziņojot par to divas nedēļas pirms sēdes.
7.7. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda izskatāmos jautājumus, pieņemtos lēmumus
un to pamatojumu.
7.8. Valdes sēdes ir lemt tiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Valde
pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, noteicošā ir Valdes
priekšsēdētāja balss.
7.9. Tiek uzskatīts, ka katrs Valdes loceklis, kurš piedalījies jautājuma izskatīšanā, ir piedalījies
arī attiecīgā lēmuma pieņemšanā, izņemot gadījumus, kad protokolā ir ierakstīts atšķirīgs
attiecīgā Valdes locekļa viedoklis.
7.10. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Valdes loceklis var pildīt savus
pienākumus par atlīdzību, ja konkrētā Valdes locekļa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību
nosaka ar Valdes lēmumu.
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7.11.Atsevišķu EBSL mērķu īstenošanai un pārvaldībai Valde ir tiesīga veidot komitejas,
apstiprinot to nolikumus, vadītājus un locekļus. Noteiktu uzdevumu veikšanai Valde ir tiesīga
izveidot darba grupas, nosakot to vadītājus un darba kārtību attiecīgajā darba grupā.
8.nodaļa. Kontroles tiesības
8.1. Valde nodrošina EBSL biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz
EBSL darbību, kā arī sagatavo attiecīgu pārskatu pēc viņu pieprasījuma.
8.2. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru
sapulce uz vienu gadu.
8.3. Valdes locekļiem ir pienākums sniegt revidentam revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un
dokumentus.
8.4. Revidents sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts Biedru sapulcei.
9.nodaļa. Biedru nauda.
9.1. Iestājoties EBSL biedri veic vienreizēju iestāšanās maksājumu.
9.2. EBSL biedri regulāri maksā biedru naudu.
9.3. Iestāšanās EBSL maksājuma un biedra naudas apmēru, kā arī to maksāšanas kārtību nosaka
Valde.
9.4. Atsevišķu Valdes organizētu pasākumu rīkošanai EBSL biedri maksā mērķiemaksu, kuras
apmēru nosaka Valde. Pienākums maksāt mērķiemaksu ir tikai tiem EBSL biedriem, kas piedalās
attiecīgajā pasākumā.
9.5. Ja biedra dalība EBSL izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā nauda viņam netiek
atmaksāta. Personai, kuras dalība EBSL izbeigusies, nav tiesību uz EBSL īpašumu.
10.nodaļa. EBSL līdzekļi.
10.1. EBSL īpašumu veido materiālie un finanšu resursi, nemateriālie aktīvi un cits īpašums, tai
skaitā īpašuma tiesības, kas atrodas EBSL bilancē un ir tās īpašums. EBSL īpašumā var būt
zemes gabali, ēkas un būves, ierīces un iekārtas, inventārs, naudas līdzekļi, tai skaitā valūta,
vērtspapīri un citāds īpašums.
10.2. EBSL īpašumu veidojošie avoti ir:
10.2.1. biedru iestāšanās nauda, biedru nauda un mērķiemaksas;
10.2.2. brīvprātīgas iemaksas un ziedojumi;
10.2.3. citi normatīvajos aktos atļauti ienākumu avoti.
10.3. EBSL līdzekļi tiek izlietoti statūtos minēto mērķu īstenošanai, kā arī to izdevumu segšanai,
kas saistīti ar Valdes, darbinieku vai ekspertu uzturēšanu un darba nodrošināšanu.
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11. Biedru nauda .
11.1. Lēmumu par EBSL biedru naudu, tās apmēru un apmaksas termiņu pieņem Biedru
sapulce.

Valdes priekšsēdētājs

Edgars Sedliņš

Statūti apstiprināti:
Rīgā, 2017.gada 28.augustā,
Biedru sapulces protokols Nr.2/08/2017
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