Statūtu apstiprināšanas datums: 2021. gada 26. marts.

Finanšu izglītības biedrība
STATŪTI
1.

Biedrības nosaukums

1.1.

Biedrības nosaukums ir “Finanšu izglītības biedrība” (turpmāk – Biedrība).

1.2.

Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Financial Literacy Society”.
2.

Biedrības mērķis

Sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi un vispusīgi izglītot par ieguldījumu
iespējām ilgtspējīgas personiskās finansiālās brīvības sasniegšanai, vairojot kopējo sabiedrības labklājību
Latvijā.
3.

Biedrības uzdevumi

3.1.

apkopot, analizēt un informēt sabiedrību par investīciju iespējām Latvijā un pasaulē;

3.2.

veicināt sabiedrībai pieejamu, kvalitatīvu un bezmaksas izglītošanās iespēju finanšu pratības
jautājumos;

3.3.

izglītot sabiedrību par uzkrājumu veidošanas iespējām, aktīviem un to veidiem, ieguldījumu veidiem
un citiem ar finanšu pratības veicināšanu saistītiem jautājumiem;

3.4.

organizēt pieredzes apmaiņu finanšu tirgus dalībniekiem aktuālajos jautājumos;

3.5.

sadarboties un sniegt priekšlikumus institūcijām, kas atbildīgas par finanšu pratības veicināšanu
Latvijā;

3.6.

stiprināt finanšu pratību Latvijā, it sevišķi investīciju jomā;

3.7.

veicināt sabiedrības interesi un iesaisti ar finanšu izglītību saistītos jautājumos;

3.8.

pārstāvēt savus biedrus gan valsts, gan nevalstiskās institūcijās, lai izpildītu statūtos noteiktos
mērķus un uzdevumus;

3.9.

veikt citas darbības, kas nav aizliegtas ar likumu, Biedrības mērķa sasniegšanai.
4.

Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
5.

Biedrības biedri

5.1.

Juridiska persona, kas ir sniegusi vai var sniegt ieguldījumu Biedrības darbībā, veicinājusi vai var
veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu, vai ir sniegusi būtisku vai inovatīvu ieguldījumu finanšu
izglītības veicināšanai Latvijā un pasaulē.

5.2.

Fiziska persona, kas ir sniegusi vai var sniegt ieguldījumu Biedrības darbībā, veicinājusi vai var
veicināt Biedrības mērķu sasniegšanu, vai ir sniegusi būtisku vai inovatīvu ieguldījumu finanšu
izglītības veicināšanai Latvijā un pasaulē.

5.3.

Asociētais biedrs. Par asociēto biedru var kļūt juridiska persona, kas ir sniegusi būtisku ieguldījumu
finanšu izglītības veicināšanā Latvijā, pēc valdes uzaicinājuma kļūt par Biedrības biedru, saņemšanas.
Asociētajam biedram ir tādas pašas tiesības kā biedram. Asociētajam biedram, ja tā ir publisko
tiesību juridiskā persona, nav jāmaksā biedru nauda.
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6.
6.1.

Par Biedrības sadarbības partneri pēc Biedrības valdes uzaicinājuma var kļūt publisko vai privāto
tiesību juridiska persona, kas ir sniegusi būtisku ieguldījumu finanšu izglītības veicināšanā Latvijā.
7.

7.1.

7.2.

7.3.

Biedrības sadarbības partneri

Biedru uzņemšana, izslēgšana un izstāšanās

Uzņemšana:
1)

lai iestātos Biedrībā, pretendents iesniedz rakstveida pieteikumu;

2)

Biedrības valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā;

3)

uz valdes sēdi, kurā izskata pretendenta lūgumu, var uzaicināt pretendentu un pretendenta
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai;

4)

jaunais biedrs tiek uzņemts, ja vismaz trīs ceturtdaļas no klātesošajiem valdes locekļiem
nobalso par jaunā biedra uzņemšanu;

5)

valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var prasīt izskatīt biedru sapulcei. Ja arī biedru
sapulce noraida pretendenta lūgumu, pretendents nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš
var iesniegt pieteikumu ne agrāk kā pēc gada no lēmuma pieņemšanas dienas;

6)

valdes lēmumu rakstveidā paziņo pretendentam 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas.

No Biedrības biedru var izslēgt, pamatojoties uz valdes lēmumu, ja biedrs:
1)

nepilda savus statūtos noteiktos pienākumus un uzņemtās saistības;

2)

biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;

3)

ar savu darbību vai bezdarbību traucē Biedrības mērķu sasniegšanu;

4)

negatīvi ietekmē Biedrības reputāciju, nodarījis Biedrībai morālu kaitējumu vai zaudējumu, vai
veic citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei un samaksājot biedra
maksu par to laiku, kad tas ir bijis biedrs esošā kalendārā gada ietvaros. Pirms izstāšanās biedram
jāsamaksā visi biedra naudas maksājumu parādi, ja tādi ir.
8.

Biedru pienākumi:

8.1.

ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

8.2.

katru gadu samaksāt biedru naudu;

8.3.

aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, tās mērķa sasniegšanā un uzdevumu īstenošanā;

8.4.

ievērot un savā darbībā veicināt augstus ētikas un atbilstības standartus;

8.5.

augsti turēt Biedrības godu, nepieļaujot rīcību, kas grauj tās reputāciju;

8.6.

celt Biedrības kā finanšu izglītības veicināšanas institūta pozīcijas pārstāvja autoritāti.
9.

Biedru tiesības:

9.1.

piedalīties un balsot biedru sapulcē, sēdēs un citos pasākumos;

9.2.

vadīt komitejas un tikt ievēlētiem Revīzijas komisijā;

9.3.

izteikt ierosinājumus par Biedrības darbības uzlabošanu;

9.4.

tikt ievēlētam valdē saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

9.5.

saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā Biedrības institūciju sanāksmju protokoliem un
rīkojumiem;

9.6.

piedalīties Biedrības publicitātes pasākumos;
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9.7.

piekļūt Biedrības sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem, kas domāti sabiedrības finanšu
pratības izglītības veicināšanai;

9.8.

izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.
10.

Biedrības struktūrvienības

10.1. Lai nodrošinātu Biedrības mērķa sasniegšanu un uzdevumu izpildīšanu, veicinātu aktīvāku Biedru
iesaisti Biedrības darbā, apspriestu Biedrībai būtiskus jautājumus, Biedrība var izveidot komitejas,
kurās uz brīvprātības principiem piedalās Biedru izvirzīti pārstāvji.
10.2. Komiteju izveidi, sastāvu, darbības termiņu un citus darbības nosacījumus nosaka Komitejas
nolikumā, ko apstiprina Biedrības valde.
11.

Biedru sapulce un lēmumu pieņemšana

11.1. Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija.
11.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties un balsot visi Biedrības biedri, ietverot juridiskas personas, fiziskas
personas un asociētos biedrus.
11.3. Ārkārtas biedru sapulci var sasaukt pēc valdes vai Revīzijas komisijas iniciatīvas vai gadījumā, ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa no Biedrības biedriem, norādot sasaukšanas
iemeslu.
11.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs ceturtdaļas no biedriem.
11.5. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga, jo tajā nepiedalās vismaz trīs ceturtdaļas no biedriem, divu nedēļu
laikā sasauc atkārtotu biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru
skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
11.6. Lēmumus biedru sapulce pieņem, ja par tiem nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no klātesošajiem un
sapulcē pārstāvētajiem biedriem.
11.7. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam. Biedru sapulci
sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
12.

Biedru sapulces kompetence:

12.1. pieņemt, grozīt un papildināt Biedrības statūtus;
12.2. iecelt un atsaukt Biedrības valdi;
12.3. apstiprināt Biedrības darba plānu;
12.4. noteikt iestāšanās un biedru maksas apmēru biedriem;
12.5. apstiprināt Biedrības budžetu;
12.6. pieņemt lēmumus par biedru izslēgšanu no Biedrības;
12.7. apstiprināt Biedrības vīziju, misiju, principus un vērtības;
12.8. apstiprināt Biedrības valdes un padomes nolikumu;
12.9. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
12.10. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.
13.

Valde

13.1. Biedrības valde sastāv no sešiem valdes locekļiem.
13.2. Valdes locekļi pārstāv biedrību atsevišķi un tiek ievēlēti uz trīs gadiem. Valdes locekļiem ir tiesības
tikt pārvēlētiem tikai uz vēl vienu pilnvaru termiņu.
13.3. Valdes locekļi no sava sastāva ievēl valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Biedru sapulce
ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl valdes locekļus no pieteikušos pretendentu vidus.
13.4. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā – priekšsēdētāja
vietnieks, pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī.
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13.5. Tiesības pieprasīt valdes sēdes sasaukšanu ir katram valdes loceklim, pamatojot valdes sēdes
sasaukšanas nepieciešamību. Ja valdes priekšsēdētājs pieprasījumu par valdes sēdes sasaukšanu
neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas dienas, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības
sasaukt valdes sēdi.
13.6. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlētajiem valdes locekļiem.
13.7. Valde pieņem lēmumus, ja par tiem nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no klātesošajiem valdes
locekļiem.
13.8. Valdes sēdes protokolē. Protokolā norāda Biedrības nosaukumu, valdes sēdes norises vietu un laiku,
sēdes dalībniekus, darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus. Ja valdes loceklis nepiekrīt
valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta valdes sēdes
protokolā.
13.9. Ja valdes loceklis nevar piedalīties valdes sēdē, tad savas balsstiesības viņš var nodot citam valdes
loceklim vai arī pilnvarot citu biedru, par to elektroniski informējot valdes priekšsēdētāju.
14.

Valdes kompetence

Biedrības valde var izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē, tostarp:
14.1. uzņemt Biedrībā jaunus biedrus un asociētos biedrus;
14.2. lemt par Biedrības komiteju un apakškomiteju izveidošanu, apvienošanu, sadalīšanu vai likvidēšanu,
apstiprina Biedrības komiteju un apakškomiteju nolikumus, līdzpriekšsēdētājus un vadītājus;
14.3. izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Biedrības budžetā paredzēto līdzekļu izlietošanu;
14.4. izskatīt jautājumus par Biedrības efektīvai darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu;
14.5. veidot kopēju nostāju svarīgu problēmu risināšanā;
14.6. apstiprināt Biedrības vadlīnijas, standartus, darbības projektus, kā arī galvenos tās darbību
reglamentējošos dokumentus;
14.7. izlemt jautājumus, par kuriem darbības virziena vadības grupa nav vienojusies;
14.8. pieņemt lēmumus par biedru un asociēto biedru izslēgšanu no Biedrības vai asociētā biedra statusa
piešķiršanu;
14.9. pieņemt lēmumus par biedra iesniegumu uz laiku neīstenot biedra tiesības un pienākumus.
14.10. lemt par komiteju izveidi, apvienošanu, sadalīšanu vai likvidēšanu, apstiprināt komiteju nolikumus
un vadītājus.
15.

Revīzijas komisija

15.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija.
15.2. Revīzijas komisija sastāv no trīs locekļiem no Biedru vidus, kurus uz vienu gadu ievēl biedru sapulce.
Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
15.3. Revīzijas komisija:
1)

veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

2)

sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

3)

izvērtē un sniedz ieteikumus Biedrības finanšu pārvaldības un saimnieciskās darbības
uzlabošanai.

15.4. Revīzijas komisija veic revīziju reizi gadā.
15.5. Lēmumus pieņem Revīzijas komisijas sēdē atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Revīzijas
komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi Revīzijas komisijas locekļi.
15.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma
saņemšanas.
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16.

Biedrības darbības izbeigšanās vai reorganizācija

16.1. Lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanos pieņem Biedru sapulce ar vairāk nekā divu trešdaļu
klātesošo biedru balsu vairākumu.
16.2. Ja Biedrības darbība tiek izbeigta, tad Biedru sapulce ievēl vienu likvidatoru, kas veic visas
normatīvajos aktos noteiktās ar Biedrības likvidāciju saistītās darbības.
16.3. Par Biedrības likvidatora darba atlīdzību lemj Biedru sapulce.

Biedrības dibinātāji:
Akciju sabiedrības “Alphinox Quality” vārdā valdes priekšsēdētāja Jūlija Bistrova
Akciju sabiedrības “Alphinox Quality” vārdā valdes loceklis Jānis Libeks
Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” vārdā valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīlands Associates” vārdā valdes loceklis Ralfs Vīlands
Anete Pajuste
Ivars Bergmanis
[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU]
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