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Rīgā, 2016.gada ____. _________________
ar Nr. ______________________________

APSTIPRINĀTS
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1. nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1.Biedrības nosaukums ir „Rīgas Uzņēmēju biedrība” (turpmāk tekstā – RUB).
2. nodaļa. RUB mērķi
2.1.RUB mērķi ir :
2.1.1. Rīgas pilsētas uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un
pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām;
2.1.2. Rīgas pilsētas un ārvalstu uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana;
2.1.3. uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu
projektu izstrādāšana un īstenošana;
2.1.4. Rīgas pilsētas uzņēmējdarbības vides attīstība;
2.1.5. īstenot un atbalstīt labdarības pasākumus, un veicināt uzņēmēju korporatīvo sociālo
atbildību;
2.1.6. īstenot pieaugušo izglītību.
2.2. Mērķu sasniegšanai RUB pilda šādus uzdevumus un funkcijas:
2.2.1.

nodrošina Rīgas pilsētas uzņēmēju apvienošanos RUB mērķu sasniegšanai;

2.2.2.
pārstāv RUB intereses valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās un veicina
Rīgas pilsētas uzņēmēju sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām;
2.2.3.
pārstāv RUB intereses starptautiskajās organizācijās un nodrošina RUB darbību
starptautiskajās konferencēs un forumos;
2.2.4.

nodrošina Rīgas pilsētas uzņēmēju savstarpējo sadarbību;

2.2.5.
sadarbojas ar Latvijas un starptautiskajām darba devēju, komersantu un uzņēmēju
organizācijām un apvienībām;
2.2.6.
sniedz atzinumus un komentārus par Latvijas Republikas normatīvo aktu
projektiem un Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem, kā arī ierosina grozījumus tajos
ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā;
2.2.7.

sniedz konsultācijas RUB biedriem ar uzņēmējdarbību saistītajos jautājumos;

2.2.8.

nodrošina informatīvus pasākumus par RUB darbību Latvijā.

2.3. RUB pienākumi:
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2.3.1.
pārstāvēt RUB biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs un institūcijās
uzņēmējdarbības jomā;
2.3.2.

aktīvi līdzdarboties Latvijas Republikas normatīvo aktu izstrādē.

2.4. RUB tiesības:
2.4.1.
sadarboties ar Latvijas un starptautiskajām darba devēju, komersantu un uzņēmēju
organizācijām, kā arī iestāties tajās;
2.4.2.
pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām RUB
funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja attiecīgajos
normatīvajos un tiesību aktos nav noteikti ierobežojumi attiecīgās informācijas saņemšanai;
2.4.3.
piedalīties valsts un pašvaldību izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo
padomju darbā un savas kompetences ietvaros risināt ar uzņēmējdarbību saistītos
jautājumus;
2.4.4.
piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu atklātās sēdēs un sniegt ierosinājumus un
priekšlikumus, ja tajās ir skatīti jautājumi, kas skar RUB darbību un / vai intereses;
2.4.5.
dibināt nodibinājumus vai komercsabiedrības, kuri nepieciešami RUB efektīvākai
darbībai un mērķu sasniegšanai;
2.4.6.

veidot struktūrvienības RUB ietvaros, lai nodrošinātu RUB efektīvāku darbību;

2.4.7.

veikt citas darbības, kas nepieciešamas RUB noteikto mērķu sasniegšanai;

2.4.8.
veikt saimniecisko darbību papilddarbību veidā, kas saistīta ar RUB īpašuma,
mantas un līdzekļu uzturēšanu, izmantošanu un vairošanu, kā arī veikt citu saimniecisko
darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus;
2.4.9.
RUB mērķu sasniegšanai nodarbināt darbiniekus, nodrošinot tiem atbilstošus
darba apstākļus un atlīdzību, kas atbilst pienākumu apjomam un biedrības finansiālajam
stāvoklim.
3.

nodaļa. Biedru iestāšanās RUB, izstāšanās un izslēgšana

3.1. RUB var iestāties jebkura komercsabiedrība, individuālais komersants vai
saimnieciskās darbības veicējs. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu
sarakstu nosaka RUB Valde.
3.2. Lēmumu par biedra iestāšanos RUB un biedra statusa piešķiršanu pieņem Valde.
Valdes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
3.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt RUB biedru sapulcei. Ja
arī RUB biedru sapulcē pieteicēja pieteikums iestāšanai RUB ir noraidīts, tad pieteicējs
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atkārtotu pieteikumu par iestāšanos RUB var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada no RUB Biedru
sapulces datuma, kurā pieņemts lēmums par pieteicēja lēmuma noraidīšanu.
3.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no RUB, rakstveidā paziņojot par to RUB Valdei un
norādot izstāšanās iemeslu.
3.5. Biedru var izslēgt no RUB ar Valdes lēmumu, ja:
3.5.1.

Biedrs vairāk kā vienu gadu nav veicis biedra naudas nomaksu;

3.5.2.

Biedrs nepilda Biedru sapulces un/vai Valdes lēmumus;

3.5.3.

Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

3.5.4.

Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

3.6. Jautājumu par RUB biedra izslēgšanu saskaņā ar šo statūtu 3.4. apakšpunktu un 3.5.
apakšpunktu pieņem Valde. Valde izskata tuvākajās sēdēs šo statūtu 3.4. apakšpunkta
kārtībā saņemto biedra rakstisko paziņojumu vai šo statūtu 3.5. apakšpunkta kārtībā
pieņemto lēmuma projektu, uzaicinot uz sēdi izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava
viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās uz sēdi nav šķērslis Valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no RUB un šā lēmuma pamatojums
jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram divu nedēļu laikā no Valdes lēmuma
pieņemšanas brīža.
3.7. RUB biedra (juridiskās personas) dalība RUB turpinās arī, ja juridiskā persona tiek
reorganizēta attiecīgajā likumā noteiktajā kārtībā.
3.8. Ja juridiskā persona tiek reorganizēta, to apvienojot ar citu subjektu vai sadalot, šāda
biedra (juridiskās personas) dalība RUB izbeidzas.
3.9. Ja reorganizētā juridiskā persona vēlas turpināt savu darbību RUB, tad tā viena mēneša
laikā no reorganizācijas datuma iesniedz pieteikumu RUB saskaņā ar šo statūtu 3.1.
apakšpunktu. Lēmumu par reorganizētās juridiskā personas pieņemšanu RUB pieņem
saskaņā ar šo statūtu 3.2. apakšpunktu.
3.10. Biedra statusa darbības apturēšana:
3.10.1. Biedrs gadījumā, ja viņš nav spējīgs pildīt biedra pienākumus, un šim apstāklim
(šķēršļiem) ir objektīvi iemesli,var lūgt Biedrību apturēt viņa biedra statusa, iesniedzot
attiecīgu motivētu iesniegumu Biedrības valdei.
3.10.2. Biedra statusa apturēšanas sekas biedram, par kuru ir pieņemts lēmums par statusa
apturēšanu:
3.10.2.1.biedram nav jāpilda Biedrības biedra pienākumus, izņemot tos, kurus Biedrības
biedrs uzņemas brīvprātīgi un lēmumā par biedra statusa apturēšanu noteiktos;
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3.10.2.2. biedrs nav tiesīgs izmantot Biedrības biedra tiesības un priekšrocības, tai skaitā
izmantot Biedrības simboliku un attiecībās ar trešajām personām jebkādā veidā
asociēt sevi ar Biedrību.
3.10.2.3.Biedra statusa apturēšanai ir pagaidu raksturs.
3.10.2.4. Biedra statusa apturēšanas kārtību, tā atjaunošanu un pagarināšanu nosaka
Valde ar iekšējās kārtības noteikumiem.
4.

nodaļa. RUB biedru tiesības un pienākumi.

4.1. RUB biedram ir šādas tiesības:
4.1.1.
piedalīties RUB darbā, kā arī sniegt priekšlikumu par RUB darbu un tā
uzlabošanu;
4.1.2.
saņemt informāciju par RUB darbību, tai skaitā iepazīties ar RUB sanāksmju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3.

piedalīties RUB biedriem organizētajos pasākumos;

4.1.4.
saņemt informāciju par Latvijas Republikas normatīvo aktu projektiem
uzņēmējdarbības jomā, sagatavot komentārus par tiem un iesniegt tos RUB Valdei to
tālākai iesniegšanai normatīvo aktu projekta sagatavotājam;
4.1.5.
sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām esošajā Latvijas Republikas
spēkā esošo normatīvo aktu sistēmā uzņēmējdarbības jomā ar mērķi uzlabot
uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
4.1.6.
saņemt informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu izsludinātajiem atklātiem
konkursiem un grantu shēmām;
4.1.7.
izmantot RUB mājas lapas un sociālo tīklu resursus, ievietojot informāciju par
sava uzņēmuma darbību, kontaktinformāciju, sava uzņēmuma logotipu.
4.3. RUB biedru pienākumi:
4.3.1.

ievērot RUB statūtus un pildīt Biedru sapulces un Valdes lēmumus;

4.3.2.

veikt iestāšanās naudas un regulārus biedra naudas maksājumus;

4.3.3.

ar aktīvu darbību sekmēt RUB mērķu sasniegšanu;

4.3.4.

neizpaust informāciju, kas ir RUB vai kāda RUB biedra komercnoslēpums.

4.4. Saistības RUB biedram var noteikt ar RUB Biedru sapulces vai Valdes lēmumu.
Nosakot RUB biedram saistības, kas atšķiras no citu RUB biedru saistībām, nepieciešama
šā RUB biedra piekrišana.
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4.5. RUB neatbild par savu biedru uzņemtajām saistībām, kas nav noteiktas šajos statūtos
vai kādos no RUB izdotajiem dokumentiem (protokolos, lēmumos, rīkojumos) un ir ārpus
RUB darbības. RUB biedri neatbild par RUB papildu uzņemtajām saistībām, izņemot tos
gadījumus, kas RUB biedri uzņemas šādu atbildību pēc savas iniciatīvas.
5.nodaļa. RUB Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
5.1. RUB Biedru sapulce ir austākā RUB lēmējinstitūcija.
5.2. RUB Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi RUB biedri.
5.3. RUB biedrs (fiziskā persona) var piedalīties RUB Biedru sapulcē personīgi vai ar
pilnvarotā pārstāvja starpniecību. RUB biedru (juridisku personu) RUB Biedru sapulcē
pārstāv tās vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Personai, kura ir pilnvarot aizvietot
RUB biedru, ir balsstiesības, ja RUB Valdei iesniegts attiecīgā RUB biedra rakstisks
pilnvarojumus.
5.4. Kārtējā RUB Biedru sapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu
reizi gadā.
5.5. Ārkārtas RUB Biedru sapulci var sasaukt pēc RUB Valdes ierosinājuma, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā vien desmitā daļa RUB biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu.
5.6. RUB Biedru sapulci organizē, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu un RUB
Biedru sapulces darba kārtību divas nedēļas pirms RUB Biedru sapulces datuma.
5.7. RUB Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no RUB biedriem.
5.8. Ja RUB Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc
trim nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu dienas kārtību. Sasauktā biedru
sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā
gadījumā, ja sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
5.9. RUB Biedru sapulcei ir šādas tiesības un pienākumi:
5.9.1. pieņemt un veikt grozījumus RUB Statūtos;
5.9.2. ievēlēt uz vienu gadu RUB Valdi, Valdes priekšsēdētāju, Valdes priekšsēdētāja
vietnieku;
5.9.3. ievēlēt uz vienu gadu RUB Revidentu;
5.9.4. apstiprināt RUB Valdes un Revīzijas komisijas pārskatus;
5.9.5. apstiprināt RUB darbības programmu;
5.9.6. noteikt iestāšanās un biedra naudas apmērus;
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5.9.7. apstiprināt RUB budžetu;
5.9.8. pieņemt lēmumu par RUB darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
5.9.9. pieņemt lēmumu par RUB Valdes locekļu, Valdes priekšsēdētāja, Valdes
priekšsēdētāja vietnieka un Revidenta atsaukšanu pirms termiņa izbeigšanās.
6.nodaļa RUB Valde
6.1. Biedru sapulču starplaikā RUB darbu organizē RUB Valde, kas sastāv no pieciem RUB
Valdes locekļiem.
6.2. RUB Valdes darbu vada RUB Valdes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
6.3. RUB Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
6.4. RUB Valdei ir šādas tiesības un pienākumi:
6.4.1. pieņemt lēmumu par RUB biedra iestāšanu vai izslēgšanu;
6.4.2. vadīt RUB operatīvo darbu;
6.4.3. pieņemt lēmumu par RUB efektīvākai darbībai nepieciešamā nodibinājuma vai
komercsabiedrības dibināšanu;
6.4.4. izskatīt RUB darbības programmu projektus, kā arī galvenos RUB darbību
reglamentējošos normatīvos dokumentus un iesniegt tos izskatīšanai RUB Biedru sapulcē;
6.4.5. izskatīt un iesniegt RUB Biedru sapulcei apstiprināšanai RUB budžeta projektu;
6.4.6. nodrošināt attiecību veidošanu ar valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, citām
Latvijas, ārvalstu un starptautiskajām organizācijām RUB darbības jautājumos;
6.4.7. pārstāvēt RUB organizācijās un darba grupās, kur RUB ir loceklis;
6.4.8. pārvaldīt RUB mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem, atbilstoši likumiem, RUB
Statūtiem, Biedru sapulces lēmumiem;
6.4.9. organizēt RUB grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un veikt citus pienākumus saskaņā ar RUB Statūtos noteikto
kompetenci;
6.4.10. nodrošināt RUB Biedru sapulču sasaukšanu un to darbības organizēšanu.
6.5. RUB Valde lēmumus pieņem, RUB Valdes locekļiem balsojot atklātā balsošanā. Ja
balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir RUB Valdes priekšsēdētāja balss.
6.6. RUB Valdes sēdes organizē ne retāk kā reizi mēnesī.
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6.7. RUB Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš RUB biedrs.
6.8. RUB Valdes sēdes tiek protokolētas.
7.Biedrības darbības termiņš.
7.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku
8. nodaļa. RUB Revīzijas institūcija
8.1. RUB finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
RUB Biedru sapulce uz vienu gadu.
8.2. RUB Revidents nevar būt Valdes loceklis.
8.3. Revidentam ir šādi pienākumi:
8.3.1. veikt RUB mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. sniegt RUB padomei atzinumu par RUB budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtēt RUB grāmatvedības un lietvedības darbu, informējot par izvērtēšanas
rezultātiem RUB Padomi;
8.3.4. sniegt ieteikumus par RUB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu RUB
Padomei.
8.4. Revidents veic revīziju RUB Biedru sapulces noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā reizi
gadā.
8.5. RUB Biedru sapulce apstiprina RUB gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma
saņemšanas.
9. nodaļa. RUB līdzekļi
9.1. RUB līdzekļus veido:
9.1.1. RUB biedru iestāšanās nauda, biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;
9.1.2. ieņēmumi, kas iegūti RUB rīkotajos pasākumos un projektos;
9.1.3. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskajām un
fiziskajām personām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
9.2. RUB līdzekļus izmanto RUB Statūtos 2.nodaļā noteikto mērķu īstenošanai, kā arī
izdevumu segšanai, kas saistīti ar RUB darbības nodrošināšanu.
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10. nodaļa. RUB darbības pārtraukšanas kārtība
10.1. RUB darbības izbeigšana vai reorganizācija notiek saskaņā ar RUB Biedru sapulces
lēmumu.
10.2. Ja ir pieņemts lēmums par RUB darbības izbeigšanu, RUB Biedru sapulce ar savu
lēmumu nosaka:
10.2.1. RUB mantas un finansiālo līdzekļu izlietošanas kārtību;
10.2.2. kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami RUB arhīvu dokumenti;
10.2.3. ievēl likvidācijas komisiju, kas darbojas RUB Biedru sapulces piešķirto pilnvaru
apjomā.

Valdes priekšsēdētājs:___________________________________

Statūti ar grozījumiem apstiprināti RUB Biedru sapulcē, Rīgā, 2016. gada 30.martā
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