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Statūti 

Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“ 

 

Preambula 

 

1998. gadā jauniešu iniciatīva „Minhenes letiņi“ uzsāka savu brīvprātīgo darbu Minhenes latviešu 

kultūras kopšanai. Tika izveidoti dažādi kultūras pasākumi, piemēram, ikgadējais sadziedāšanās un 

rotaļu pasākums „Jampadracis“, Latvijas svētku dienu atzīmēšana. Īpaši lepni esam par veiksmīgo 

Latvijas reprezentēšanu 2004. gadā Minhenes Austrumeiropas nedēļas atklāšanas ceremonijā 

(Münchner Osteuropa-Woche) Bavārijas Televīzijā un informatīvajā pasākumā [letten lounge], kas 

pulcēja vairāk nekā 120 internacionālus interesentus. Ir sniegta palīdzība tautiešiem, īpaši Au Pair 

meitenēm grūtos darba apstākļos. Ir notikusi satuvināšanās starp trimdas latviešiem un nesen 

emigrējušajiem, vēl joprojām tiek uzturēta pastāvīga diskusija par kopības izjūtas veicināšanu un 

savstarpējo integrāciju. Ir nodibināta bērnu pēcpusdienas skoliņa ar mākslas un latviešu valodas 

nodarbībām, kā arī amatniecības grupa.  

Ikmēneša „Letiņu Stammtisch” tika izveidots kā tikšanās vieta latviešiem un viņu internacionālajiem 

draugiem, un nu jau var atskatīties uz vairāk kā desmit gadu ilgu vēsturi. Svarīgs ieguldījums kultūras 

kopšanā bija savas dziesmu grāmatas izdošana 2008. gadā, apkopojot 222 tautas un estrādes dziesmas. 

Šī dziesmu vācelīte atspoguļo tikai nelielu izlasi no tā repertuāra, kam vidēji jebkurš latvietis zina gan 

vārdus, gan melodiju. Šī dziesmu grāmata raisa apbrīnu internacionālu draugu vidū. Ar laiku tika 

attīstīta pieredzes un kontaktu apmaiņa ar latviešu organizācijām Vācijā, kā arī ar Latvijas vēstniecību 

Vācijā. Gadu gaitā ir izveidojusies pastāvīgi augoša un aktīva kopiena, kura ar šo brīdi savu ilggadējo 

darbu kultūras un integrācijas jomā vēlas turpināt kā Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“. 

Katrs, kurš nēsā latviešu Nameja gredzenu, ir latvietis vai jūtas Latvijai piederīgs - lai kurā pasaules 

malā arī atrastos. Šādi Namejs simbolizē Biedrības uzdevumu – būt Latvijas vēstniekiem ārzemēs, 

veicināt integrēšanos mūsu izvēlētajā mītnes zemē un tās kultūras dzīvē, neaizmirstot savas saknes. 

 

 

§ 1 Nosaukums, atrašanās vieta, finanšu gads 

 

1. Biedrības  nosaukums ir „Lettischer Kulturverein „Namejs““.  Tā jāreģistrē Vācijas biedrību 

reģistrā un pēc reģistrācijas tās nosaukums jāpapildina ar atvasinājumu „e. V.“. Darbā ar latviešu 

valodā runājošajiem Biedrības sadarbības partneriem tiek lietots tulkojums „Minhenes latviešu 

kultūras biedrība „Namejs““. 

2. Biedrības atrašanās vieta ir Minhene. 

3. Finanšu gads atbilst kalendāra gadam. 

 

 

§ 2 Biedrības mērķi 

 

1. Biedrības mērķi ir:  

 

 veicināt dzimtenes saikņu kopšanu un izzināšanu  

 veicināt mākslas un kultūras attīstību 

 veicināt izglītību un integrāciju   

 veicināt starptautiskas kopības sajūtu, toleranci jebkurā kultūras līmenī un tautu sadraudzības 

ideju. 
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2. Biedrības mērķi tiek īstenoti ar šādu aktivitāšu palīdzību: 

 

 Latvijas kultūras un vēstures,  parašu un tradīciju, mutvārdu un rakstu valodas kopšana un 

izplatīšana Eiropas un pasaules kopienas kontekstā  

 dažādu kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana, piemēram, latviešu svētku atzīmēšana, 

koncerti, teātra izrādes, izstādes, informatīvie vakari, lasījumi, filmu seansi, viesizrādes, 

kultūras braucieni 

 atbalsts latviešu kultūras kopu dibināšanai un pastāvēšanai, piemēram, deju kolektīviem, 

koriem, teātra grupām un kultūras apmaiņas programmām  

 izglītības un apmācības procesa īstenošana, piemēram, semināru un darba grupu organizēšana, 

konsultāciju sniegšana, izglītojošu lekciju un diskusiju organizēšana kultūras, integrācijas un 

tolerances jomā 

 repatriantu atbalsta veicināšana 

 dalība Minhenes kultūras dzīvē, starpreģionālu un starptautisku kultūras attiecību veidošana, 

piedaloties publiskos pasākumos un īstenojot sadarbības projektus un kopdarbu latviešu vidū, 

kā arī ar cittautību pārstāvjiem, neatkarīgi no izcelsmes un paaudzes 

 tikšanās vietas izveide, tam nepieciešamo telpu iegūšana 

 demokrātijas pamatvērtību pārstāvēšana, politiska un konfesionāla neitrālitāte. 

 

 

§ 3 Biedrība ar sabiedriskā labuma statusu 

 

1. Biedrībai ir vienīgi sabiedrisku labumu sniedzoši mērķi, kas ir saskaņā ar Vācijas nodokļu 

kodeksa sadaļu „Sabiedrisku labumu sniedzoši mērķi” („Steuerbegünstigte Zwecke”). 

2. Biedrība darbojas pašaizliedzīgi un neseko primāri ekonomiskiem mērķiem.  

3. Biedrības līdzekļi drīkst tikt izmantoti tikai Statūtos noteiktajiem mērķiem. 

4. Nedrīkst tikt segti Biedrības mērķiem neatbilstoši izdevumi vai maksāts nesamērīgi augsts 

atalgojums nevienai personai. 

 

§ 4 Biedra statusa iegūšana 

1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska un juridiska persona, kura atzīst Biedrības mērķus. 

2. Pieprasījums par uzņemšanu Biedrībā ir jāiesniedz Valdei rakstveidā. Nepilngadīgu personu 

gadījumā pieprasījumu par uzņemšanu iesniedz likumiskais aizbildnis. Par biedra statusa 

piešķiršanu Valde lemj pēc saviem ieskatiem. Biedra statuss stājas spēkā līdz ar rakstisku 

paziņojumu par uzņemšanu Biedrībā. Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā atteikuma iemesli nav 

jāpamato. 

3. Personas, kurām Biedrības labā ir īpaši nopelni, ar Biedru kopsapulces lēmumu var tikt ieceltas 

par goda biedriem. 

4. Dalība sektā, nacionālistiskā, labēji ekstrēmiskā organizācijā vai cita veida grupējumā, kura 

pasaules uzskats pārkāpj vai diskriminē cilvēktiesības, nav iespējama vienlaicīgi ar dalību 

Biedrībā, un ir rupjš Biedrības interešu pārkāpums. 

 

§ 5 Biedra statusa atcelšana  
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1. Dalība Biedrībā tiek pārtraukta līdz ar izstāšanos, izslēgšanu vai nāvi (juridiskām personām līdz 

ar to juridiskā statusa zaudēšanu).  

2. Izstāšanās ir iespējama vienīgi gada beigās, vienu mēnesi pirms šī termiņa rakstveidā informējot 

Valdes Prezidentu. Par izslēgšanu lemj Valde. 

3. Ar Valdes lēmumu Biedrs var tikt izslēgts no Biedrības, ja: 

 Biedrs nodara būtisku kaitējumu Biedrības tēlam un interesēm 

 Biedrs ir nokavējis biedra naudas iemaksu ilgāk kā trīs mēnešus un, neskatoties uz divreizēju 

rakstisku brīdinājumu, biedra naudu nav iemaksājis. 

4. Biedram ir jādod iespēja sniegt paskaidrojumu par izslēgšanas iemesliem Biedru kopsapulcē, 

iemeslus Biedram paziņojot vismaz divas nedēļas iepriekš. 

 

§ 6 Biedru tiesības un pienākumi 

1. Visiem Biedriem ir tiesības piedalīties kopīgos pasākumos un izmantot Biedrības telpas. Visiem 

pilngadīgajiem Biedriem ir vienlīdzīgas balsošanas un vēlēšanas tiesības Biedru kopsapulcē. 

2. Visiem Biedriem ir pienākums ievērot Statūtus un atturēties no darbībām, kuras varētu kaitēt 

Biedrības darbam un tēlam gan Biedrības ietvaros, gan sabiedriskajā telpā. Biedru pienākums ir 

regulāri maksāt biedra naudu. 

3. Visiem Biedriem ir savu iespēju robežās jāveicina Biedrības darbība un ar savu līdzdarbību 

jāatbalsta Biedrības dzīve. 

 

§ 7 Uzņemšanas maksa un biedra nauda 

1. Katrs Biedrs veic biedra naudas gada iemaksu par tekošo gadu uz priekšu. 

2. Biedra naudas lielumu nosaka Biedru kopsapulce. 

3. Goda biedri tiek atbrīvoti no uzņemšanas maksas un biedra naudas. 

 

§ 8 Biedrības pārvaldes institūcijas 

Biedrības pārvaldes institūcijas ir Valde un Biedru kopsapulce. 

 

§ 9 Valde 

1. Valdes sastāvā ir Prezidents, Viceprezidents, Sekretārs, Finanšu pārzinis un, augstākais, trīs 

piesēdētāji. 

2. Valdes locekļi tiek ar vienkāršu klātesošo balstiesīgo balsu vairākumu katrs atsevišķi ievēlēti 

Biedru kopsapulcē no Biedru vidus uz divu gadu periodu. Pēc pilnvaru termiņa beigām Valde 

turpina pildīt vadības funkcijas līdz jaunām vēlēšanām. Ir iespējama atkārtota ievēlēšana. 

3. Saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa § 26, Valde ir Prezidents un Viceprezidents. Šīm personām ir 

vienpersonīgas pārstāvības tiesības. Taču Biedrības iekšienē Prezidents un Viceprezidents 

savstarpēji saskaņo lēmumus. 

4. Valde veic Biedrības vadības funkcijas. Tai ir tiesības deleģēt pienākumus līgumpartneriem un 

tekošās vadības funkcijas uzticēt rīkotājdirektoram. Rīkotājdirektoram ir tiesības piedalīties 
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Valdes sēdēs kā padomdevējam bez balstiesībām. Par rīkotājdirektoru var tikt iecelts arī kāda 

Biedrības amata izpildītājs, izņemot revidentus. 

5. Valdes locekļiem var tikt maksāta atlīdzība. Par atlīdzības apjomu lemj Biedru kopsapulce. 

Biedrības interesēs veiktie izdevumi tiek atlīdzināti. 

6. Vienam Valdes loceklim priekšlaicīgi atstājot savu amatu, pārējiem Valdes locekļiem ir tiesības 

ievēlēt kādu citu Biedru viņa amatā līdz nākamajām vēlēšanām, kurās Biedru kopsapulce ievēl 

attiecīgā Valdes locekļa pēcteci. 

 

§ 10 Valdes pienākumi 

 

Biedrības Valde pārstāv Biedrības intereses atbilstoši Vācijas civilkodeksa § 26, kā arī veic vadības 

funkcijas. Valdei ir sekojoši uzdevumi:  

 Biedru kopsapulces sasaukšana un sagatavošana, darba kārtības izstrāde 

 Biedru kopsapulces pieņemto lēmumu īstenošana 

 Biedrības kapitāla pārvalde, kā arī gada pārskata sagatavošana 

 jaunu biedru uzņemšana. 

 

 

§ 11 Valdes pārrunas un lēmumu pieņemšana 

 

1. Valde tiekas nepieciešamības gadījumā. Valdes sēdi rakstveidā (iespējams arī elektroniski) sasauc 

Prezidents vai Prezidenta prombūtnes gadījumā - Viceprezidents. Sēdes datums jāizziņo nedēļu pirms 

norādītā datuma. Valde ir lemttiesīga, ja ieradušies vismaz 3 Valdes locekļi. Lēmumu pieņem, 

balstoties uz nodoto derīgo balsu pārsvaru. Ja ir vienāds nodoto balsu skaits, tad izsķirošs ir Prezidenta 

balsojums, viņa prombūtnes gadījumā – Viceprezidenta balsojums.   

2. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā tiek norādīta Valdes sēdes vieta, laiks, dalībnieku vārdi, 

lēmumi un balsojumu rezultāti. Protokolu paraksta Protokolists, kā arī Prezidents, Prezidenta 

prombūtnes gadījumā - Viceprezidents.  

3.  Steidzamības gadījumā Valdes lēmumi var tikt pieņemti arī rakstveidā vai mutiski, ja visi Valdes 

locekļi rakstveidā vai mutiski devuši savu piekrišanu šādai kārtībai. Rakstveidā vai mutiski pieņemtie 

Valdes lēmumi tiek apkopoti rakstiski un apstiprināti ar visu Valdes locekļu parakstiem. 

 

 

§ 12 Biedru kopsapulces pienākumi 

 

Biedru kopsapulce ir atbildīga par sekojošiem lēmumiem:  

 izmaiņas Statūtos 

 biedru naudas izmēra, apmaksas termiņu un sadalījuma noteikšana 

 goda biedra statusa piešķiršana 

 aizstāvības runu uzklausīšana pret Biedru izslēgšanu 

 Valdes sagatavotā gada pārskata pieņemšana, darbības un finanšu atskaites apstiprināšana 

 Finanšu pārziņa un revidentu sagatavotās finanšu atskaites pieņemšana 

 Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana 

 ierosinājumi nākamā gada darbībai 

 darba grupu veidošana 

 Biedrības darbības izbeigšana. 
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§ 13 Biedru kopsapulces sasaukšana 

 

1. Biedru kopsapulci Valde sasauc vismaz reizi gadā, vēlams - gada pirmajā ceturksnī. Kopsapulces 

datums un dienas kārtība jāizziņo rakstveidā divas nedēļas pirms noliktā termiņa. 

2. Valde nosaka sapulces dienas kārtību. Katram Biedram ir tiesības vēlākais nedēļu pirms Biedru 

kopsapulces rakstiski pieteikt Valdei savus papildinājumus dienas kārtībai. Par iesniegto 

papildinājumu iekļaušanu dienas kārtībā lemj Valde. Par papildinājumiem, kurus Valde nav iekļāvusi 

dienas kārtībā, kā arī jautājumiem, kuri pirmoreiz tiek izvirzīti Kopsapulces laikā, lemj Biedru 

kopsapulce ar klātesošo Biedru balsu vairākumu, izņemot priekšlikumus, kuri saistīti ar izmaiņām 

Statūtos, biedru naudas apmēru vai Biedrības likvidēšanu. 

3. Valdei ir jāsasauc ārkārtas Biedru kopsapulce, ja tas ir Biedrības interesēs vai arī, ja to rakstveidā 

pieprasa vismaz viena trešdaļa Biedru, norādot mērķi un pamatojumu. Iespēju robežās jāievēro 

Kopsapulces sasaukšanas termiņš - 2 nedēļas pirms noteiktā sapulces datuma – un jādara zināma 

sapulces dienas kārtība. 

 

 

§ 14 Lēmumu pieņamšana Biedru kopsapulcē 

 

1. Biedru kopsapulci vada Prezidents, tā prombūtnes gadījumā - Viceprezidents. 

2. Balstiesīgi ir visi pilngadīgie Biedri. 

3. Kopsapulce ir lemttiesīga, neņemot vērā ieradušos Biedru skaitu, ja tā tikusi izziņota saskaņā ar 

noteikto sasaukšanas termiņu un kārtību. Par šo jāinformē ielūgumā.  

4. Biedru kopsapulce lemj ar vienkāršu klātesošo vai pilnvaroto Biedru balsu vairākumu. Lēmumiem 

par Statūtu grozījumiem, Biedrības mērķu izmaiņu un Biedrības slēgšanu nepieciešama visu Biedru 

vairākuma klātbūtne. Lēmuma pieņemšanai par  Biedrības mērķu izmaiņu vai Biedrības slēgšanu 

nepieciešama 9 desmitdaļu klātesošo Biedru piekrišana. 

5. Kopsapulces gaita un tajā pieņemtie lēmumi tiek protokolēti; protokolu paraksta protokolists un 

sapulces vadītājs. 

 

 

§ 15 Darba grupas 

 

1. Kopsapulces veidotās darba grupas veido pamatu Biedrības mērķu īstenošanai. 

2. Darba grupās var darboties arī personas, kuras nav Biedrības biedri, taču kurām piemīt īpašas 

prasmes un zināšanas attiecīgajā jomā. 

 

 

§16 Līdzekļi un dotācijas 

1. Biedrības finanšu līdzekļus veido biedru nauda, juridisku un fizisku personu ziedojumi un dotācijas, 

iespējamā peļņa no pasākumiem. 

2. Biedri nesaņem nedz dividendes, nedz jebkādas cita veida izmaksas no Biedrības līdzekļiem. 

Izstājoties no Biedrības, Biedram nav nekādu tiesību uz Biedrības īpašumiem vai līdzekļiem. 

3. Ik gadu divi Biedru kopsapulces ievēlēti revidenti veic Biedrības finanšu pārskatu kontroli. 

Revidenti nedrīkst būt Biedrības valdes locekļi. Par pārbaudes rezultātiem revidenti mutiski vai 

rakstveidā ziņo Biedru kopsapulcei.  
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4. Ja kredītdarījuma, juridisku saistību vai nekustamā īpašuma darījuma summa pārsniedz 1000 €, ir 

nepieciešams visas Valdes lēmums. Tas attiecas uz iekšējiem lēmumiem.  

5. Ja Biedrība saņem ziedojumu vai mantisku dāvinājumu, kura vērtība pārsniedz 5000 €, un nav 

norādīts konkrēts ziedojuma mērķis, lēmuma pieņemšanā par tā pielietojumu tiek iesaistīta 

Kopsapulce. Valdei ir tiesības sniegt priekšlikumus. Tas attiecas uz iekšējiem lēmumiem. 

 

§17 Saziņa 

1. Saziņa Biedrības iekšienē noris rakstveidā, arī ar elektronisko mediju un sociālo tīklu starpniecību. 

Izņēmums ir ielūgumi uz Valdes un Biedru kopsapulcēm; tie tiek izsūtīti pa elektronisko pastu vai pa 

pastu.  

2. Jebkura veida paziņojums tiek uzskatïts par piegādātu, ja tas ticis adresēts atbilstoši Biedrībai 

iesniegtajai kontaktinformācijai. 

 

§18 Biedrības slēgšana 

1. Biedru kopsapulce, kam jālemj par Biedrības slēgšanu, jāsasauc rakstveidā, norādot, ka jābūt klāt 

51% Biedru. Biedrību likvidē, ja 9/10 klātesošo Biedru balso par.  

2. Biedrības slēgšanas gadījumā vai, Biedrībai zaudējot sabiedriskā labuma statusu, Biedrības līdzekļi 

un īpašumi pāriet citas juridiskas personas ar sabiedriskā labuma statusu vai bezpeļņas 

organizācijas īpašumā ar mērķi dzimtenes pētniecības un dzimtenes saikņu kopšanai un 

saglabāšanai. 

3. Lēmumi par līdzekļu turpmāko izmantošanu drīkst tikt pieņemti tikai pēc Valts Finanšu Pārvaldes 

piekrišanas. 

4. Iepriekš minētie noteikumi stājas spēkā, ja Biedrība zaudē savu juridisko statusu. 

 

 

§19 Jurisdikcijas vieta 

Biedrības jurisdikcijas un lēmumu izpildes vieta ir Minhene. 

 

Minhenē, labots 12.03.2016.  

 

 


