Informatīvais tulkojums no vācu valodas1

FRANKFURTES LATVIEŠU BIEDRĪBAS STATŪTI

1.

pants

Nosaukums un juridiskā adrese

(1)

Biedrības nosaukums ir „Lettische Gesellschaft in Frankfurt, Frankfurtes Latviešu biedrība”.

(2)

Biedrības tiks ierakstīta Biedrību reģistrā un tad saņems papildinājumu „e.V.”.

(3)

Biedrības juridiskā adrese ir Frankfurte pie Mainas, Vācija.

2.
(1)
3.

pants

Finanšu gads

Finanšu gads ir kalendāra gads. Pirmais finanšu gads beidzas dibināšanas gada 31. decembrī.
pants

Biedrības mērķis

(1)

Biedrības mērķis ir:
§ latviešu mākslas, kultūras un valodas veicināšana,
§ auniešu aktivitāšu veicināšana,
§ sporta veicināšana,
§ kulturālās un sociālās sadzīves veicināšana,
§ Frankfurtē un tās tuvumā dzīvojošo latviešu integrācijas veicināšana un
§ tautu draudzības veicināšana.

(2)

Biedrības mērķis tiek īstenots, veicot sekojošas aktivitātes:
§ kultūras un saviesīgo pasākumu – piem. latviešu svinamo dienu un svētku, muzikālo vakaru,
diskusiju vakaru par kultūras un sabiedrības tēmām – organizēšana. Īpaši tiek atbalstītas tikšanās
starp vāciešiem un latviešiem, kuru mērķis ir abpusēja domu apmaiņa par kulturālām un
sabiedriskām tēmām;
§ latviešu dziesmu, kora mūzikas un deju tradīciju uzturēšana – latviešu sieviešu kora un tautas deju
kopas organizēšana un uzstāšanos rīkošana neformālos un formālos pasākumos;
§ daudzvalodības atbalstīšana, rīkojot ārpusskolas nodarbības īpaši latviešu izcelsmes bērniem un
jauniešiem;
§ sporta pasākumu (piem. volejbola) rīkošana;
§ piedalīšanās starpkultūras pasākumos (piem. kopēji koncerti ar vācu koriem, Parade der Kulturen
un līdzīgos pasākumos).
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Tulk. piez.: juridiski saistošs ir tikai vācu valodā sastādītais un Biedrību reģistrā iesniegtais statūtu oriģināla teksts.
www.frankfurteslatviesi.lv
frankfurteslatviesi@gmail.com
Lettische Gesellschaft in Frankfurt e.V.
Arnsburger Straße 29, 60385 Frankfurt
Bank: Frankfurter Volksbank eG, IBAN: DE36 5019 0000 6600 9872 22, BIC: FFVBDEFF

(3)

4.

Biedrībai ir tikai un vienīgi labdarīgi mērķi VFR Maksājumu nolikuma (Abgabenordnung) nodaļas „Nodokļu
atvieglojumiem atbilstošie mērķi” izpratnē.

pants

Biedrības darbība labdarīgiem mērķiem

(1)

Biedrība darbība ir saistīta ar labdarīgiem, nevis galvenokārt uz komercdarbību saistītiem mērķiem.

(2)

Biedrības līdzekļi drīkst tikt izmantoti tikai šajos statūtos minētajiem mērķiem. Biedrības locekļi nesaņem
maksājumus no biedrības līdzekļiem.

(3)

Ir aizliegts jebkurai personai sniegt finansiālu labumu ar biedrības mērķim neatbilstošiem izdevumiem vai
nesamērīgi augstiem atalgojumiem.

5.

pants

Biedru uzņemšanas procedūra

(1)

Par biedrības biedriem var kļūt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Biedrībai ir gan parastie, gan
atbalstošie biedri.

(2)

Par parastiem biedriem var kļūt personas, kas atbalsta biedrības mērķus.

(3)

Atbalstošie biedri var būt: apvienības, reliģiskās apvienības, iestādes, institūti, organizācijas, firmas utt., kā
arī gan VFR teritorijā, gan ārpus tās dzīvojošas personas, kuras biedrību atbalsta.

(4)

Iesniegums par uzņemšanu biedrībā jāiesniedz rakstiski.

(5)

Par iesniegumu lemj biedrības valde. Ja iesniegums tiek noraidīts, attiecīgais lēmums nav jāpamato un
kandidāts /-e var pārsūdzēt šo lēmumu kopsapulcē, kura tad pieņem galīgo lēmumu.

6.

pants

Biedru izstāšanās procedūra

(1)

Biedra statuss beidzas ar izstāšanos vai izslēgšanu no biedrības vai nāvi, attiecībā uz juridiskajām personām
arī ar attiecīgās institūcijas likvidēšanu.

(2)

Izstāšanās notiek, iesniedzot rakstisku pieteikumu kādam no valdes locekļiem, kas ir pilnvarots pārstāvēt
biedrību. Iesniegt rakstisko pieteikumu par izstāšanos ir iespējams iesniegt tikai no tā mēneša beigām, kas
seko izstāšanās pieteikuma iesniegšanas mēnesim.

(3)

Izslēgšana var notikt tikai svarīga iemesla dēļ. Svarīgi iemesli ir īpaši pret biedrības mērķi vērstas darbības,
statūtos noteikto pienākumu nepildīšana vai biedru naudas nemaksāšana vismaz vienu gadu. Par
izslēgšanu lemj valde. Biedram ir tiesības iesniegt biedrības valdei adresētu sūdzību kopsapulcē, ko ir
iespējams iesniegt mēneša laikā rakstiskā veidā viena mēneša laikā. Kopsapulce pieņem biedrības ietvaros
galīgo lēmumu. Biedrs patur tiesības griezties tiesā ar lūgumu šo nolēmumu pārbaudīt. Griešanās tiesā
aptur visu tālāko izslēgšanas procesu līdz tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai.
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7.
(1)

8.
(1)

9.

pants

Biedru nauda

Biedriem ir pienākums maksāt biedru naudu. Biedru naudas apjomu un to maksāšanas termiņu nosaka
pilnsapulce.
pants

Biedrības institūcijas

Biedrības institūcijas ir:
a) pilnsapulce
b) valde.
pants

Pilnsapulce

(1)

Pilnsapulce ir biedrības augstākais pārvaldes orgāns. Valdei ir pienākums pildīt tās lēmumus.

(2)

Pie pilnsapulces uzdevumiem pieder it īpaši
- valdes ievēlēšana un atlaišana,
- budžeta izpildes apstiprinājuma sniegšana valdei,
- valdes atskaišu pieņemšana,
- revizora/revizores ievēlēšana,
- biedru naudas apjoma un maksāšanas termiņa noteikšana,
- lēmumu par statūtu maiņu pieņemšana,
- lēmuma par biedrības likvidēšanu pieņemšana,
- lēmumi par izslēgto biedru sūdzību pieņemšana,
- citi uzdevumi, kas izriet no biedrības statūtiem vai likumdošanas aktiem.

(3)

Katra finanšu gada pirmajā kvartālā tiek sasaukta kārtējā biedru pilnsapulce.

(4)

Ārkārtas pilnsapulce tiek sasaukta uz rakstiska iesnieguma pamata, ja to ir pieprasījusi vai nu viena trešdaļa
biedru, valde vai revizori, norādot sasaukšanas mērķi un iemeslus.

(5)

Kopsapulci sasauc valde vienu mēnesi iepriekš nosūtot rakstisku ielūgumu, kurā ir norādīta darba kārtība.
Ielūguma iesniegšanas termiņš sākas dienu pēc ielūguma izsūtīšanas dienas.

(6)

Dienas kārtība tiek papildināta balstoties uz biedru rakstiskiem iesniegumiem, kuriem ir jābūt saņemtiem
vismaz vienu nedēļu pirms noliktā kopsapulces termiņa. Darba kārtības papildus punkts ir jāpaziņo
kopsapulces sākumā.

(7)

Lēmums par iesniegumiem par valdes atcelšanu no amata, izmaiņām statūtos un biedrības likvidēšanu tiek
pieņemts tikai nākamajā kopsapulcē, ja vien tie nav minēti ielūgumā uz kopsapulci .

(8)

Kopsapulce lēmumu var pieņemt bez kvoruma neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

(9)

Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo biedru balsu vairākumu, izņemot jautājumus par statūtu
maiņu, pamatnostādnēm un biedrības likvidēšanu. Ja kāds iesniegums ir saņēmis vienādu balsu skaitu, tas
tiek uzskatīts par noraidītu.

(10)

Pilnsapulci vada valdes izvēlēts valdes loceklis.
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(11)

Kopsapulces iesākumā tiek iecelts rakstvedis.

(12)

Katram biedram ir viena balss. Balss tiesības var tikt realizētas tikai personīgi vai pamatojoties uz biedra
rakstiskas pilnvaras. Atturēšanās un nederīgas balsis netiek ņemtas vērā.

(13)

Par kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem tiek sastādīts protokols, kuru paraksta sapulces vadītājs un
rakstvedis. Protokolu ir jādara pieejamu visiem biedriem.

10. pants

Valde

(1)

Valde VFR Civillikuma (BGB) 26. panta izpratnē sastāv no 1. un 2. priekšsēdētāja/-as, kasiera/-es un citiem
valdes locekļiem, kuri pārstāv biedrību visos tiesu procesos un ārpustiesas darījumos. Biedrību pārstāv divi
valdes locekļi kopā.

(2)

Pilnsapulcē tiek ievēlēts priekšsēdētāju no pilnsapulces dalībnieku vidus. Citi valdes locekļi pilnsapulcē tiek
ievēlēti pēc priekšsēdētāja/-as ieteikuma. Valdes locekļu darbības ilgums ir 2 gadi. Valdes locekļus drīkst
ievēlēt atkārtoti.

(3)

Valdes darbība principā norisinās uz brīvprātības pamata. Ar biedrības interesēm saistītie izdevumi tiek
atmaksāti.

(4)

Biedrības pārvaldes institūcijas var veikt savu darbību pret atbilstošu samaksu. Nepieciešamības gadījumā
biedrības amatpersonas savu darbību biedrības budžeta iespēju ietvaros var veikt par maksu, pamatojoties
uz Pakalpojumu sniegšanas līgumu, vai kā atlīdzību par dalību biedrības darbā VFR Likuma par ienākuma
nodokli (EStG) 3. panta 26. un 26.a punkta izpratnē. Lēmumu par darba apmaksu pieņem valde (ja tiek
pieņemts lēmums par atlīdzību par dalību biedrības darbā VFR Likuma par ienākuma nodokli (EStG) 3.
panta 26. punkta izpratnē) vai kopsapulce (ja tiek pieņemts lēmums par atlīdzību par dalību biedrības
darbā VFR Likuma par ienākuma nodokli (EStG) 3. panta 26.a punkta izpratnē). Tas pats attiecas uz līguma
saturu un tā noteikumiem.

(5)

Valde turpina pildīt savus pienākumus līdz jaunas valdes iecelšanai.

(6)

Ja kāds no valdes locekļiem no valdes izstājas, atlikušā valde pastāv tālāk līdz jaunas valdes ievēlēšanai. Ja
no valdes izstājas vairāk kā viens loceklis, tiek sasaukta ārkārtas pilnsapulce.

11. pants
(1)

Kopsapulce ievēlē divus revizorus/ divas revizores, kuru darbības ilgums ir 2 gadi. Tie nedrīkst būt valdes
locekļi. Revizorus/-es ir iespējams ievēlēt atkārtoti.

12. pants
(1)

Finanšu pārskata pārbaude

Izmaiņas statūtos un biedrības darbības izbeigšana / likvidēšana

Lai pieņemtu lēmumu par statūtu maiņu, ir nepieciešams ¾ klātesošo biedru balsu vairākums.
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(2)

Pilnsapulce pieņem lēmumu par biedrības likvidēšanu un par biedrības īpašuma izmantošanu saskaņā ar
nodokļu atvieglojumiem saistītiem biedrības mērķiem. Lai pieņemtu šādu lēmumu, ir jāpiedalās ¾ no
biedriem, un tas tiek pieņemts ar ¾ nodoto balsu vairākumu.

(3)

Kopsapulces lēmumus par biedrības īpašuma turpmāko izmantošanu var tikt izpildīts tikai pēc tam, kad ir
saņemta VFR Nodokļu pārvaldes (Finanzamt) piekrišana.

(4)

Pēc biedrības likvidēšanas vai atcelšanas vai gadījumā, ja tiek zaudēts nodokļu atvieglojumu statuss,
biedrības īpašums pāriet publiskas juridiskās personas vai citas institūcijas īpašumā, kurai ir piešķirti
nodokļu atvieglojumi, kuras mērķi atbilst biedrības mērķiem un kurai šos līdzekļus jāizmanto tiešā veidā un
tikai bezpeļņas un labdarības mērķiem.

13. pants

Nobeiguma noteikumi

Šie kopsapulces 2015. gada 4. decembrī pieņemtie statūti stājas spēkā pēc to ierakstīšanas Biedrību reģistrā.
Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 4. decembrī.
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