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1. Biedrības nosaukums 

1.1. Biedrības nosaukums ir “EKONOMISKĀ SADARBĪBA UN INVESTĪCIJAS 

LATVIJAI” (turpmāk – biedrība). Biedrībai ir juridiskās personas statuss, 

dibināta saskaņā ar LR normatīvo regulējumu, pamatojoties uz biedrības 

dibināšanas sapulces lēmumu. 

1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir “esiLV”. Biedrības nosaukuma 

starptautiskais atveidojums ir “beeLV”. 

1.3. Biedrībai var būt sava simbolika.  

2. Biedrības mērķi un uzdevumi 

2.1. Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. Veicināt Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, iesaistot Latvijas 

diasporas uzņēmējus, investorus, profesionāļus un zinātniekus un viņus 

apvienojošās organizācijas, nodrošinot sadarbību, ekonomisko iesaisti, 

zināšanu pārnesi un veicinot inovācijas. Stiprināt sadarbību starp 

reģioniem Latvijā un ārvalstīs.  

2.1.2. Nodrošināt diasporas, tajā skaitā diasporas uzņēmēju, investoru, 

profesionāļu, zinātnieku un viņus apvienojošo organizāciju, citu biedru 

un sadarbības partneru interešu pārstāvniecību.  

2.1.3. Izveidot sadarbības, viedokļu apmaiņas un informācijas aprites 

platformu, lai veicinātu investīciju piesaisti un zināšanu pārnesi starp 

diasporas un Latvijas izcelsmes uzņēmējiem, investoriem, 

profesionāļiem, zinātniekiem un viņus apvienojošām organizācijām.  

2.1.4. Veicināt pievilcīgu uzņēmējdarbības, investīciju un sadarbības vidi 

Latvijā uzņēmējiem, investoriem, profesionāļiem un zinātniekiem, lai 

tādā veidā nodrošinātu tautsaimniecības, nozaru un zinātnes attīstību, 

investīciju un aktīvu efektīvu pārvaldi. 

2.1.5. Sadarbībā ar Latvijas izcelsmes uzņēmējiem, investoriem un 

profesionāļiem attīstīt un veidot finanšu, un investīciju piesaistes 

instrumentus, tajā skaitā savstarpējo aizdevumu platformas, 

kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, investīciju fondus u.c.  

2.1.6. Atbalstīt sadarbību ar diasporu tautsaimniecības, izglītības un zinātnes 

jomā; iesaistīt diasporas uzņēmējus, profesionāļus, speciālistus un 

zinātniekus Latvijas tautsaimniecībā, eksporta un investīciju 

veicināšanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē, valsts pārvaldē, pētniecībā 

un izstrādē.  

2.2. Biedrības uzdevumi mērķu sasniegšanai:  

2.2.1. Nodrošināt efektīvu informācijas un viedokļu apmaiņu, un veicināt 

tīklošanos starp biedriem un sadarbības partneriem.  
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2.2.2. Rīkot seminārus, konferences, diskusijas, apmācības un citus 

izglītojošus un pieredzes apmaiņas pasākumus. 

2.2.3. Izstrādāt un izplatīt informatīvos materiālus. 

2.2.4. Īstenot Latvijas un starptautiskus projektus.  

2.2.5. Sniegt atzinumus, vērtējumus, konsultācijas.    

2.2.6. Piesaistīt finanšu resursus biedrības mērķu īstenošanai 

2.2.7. Veikt citus uzdevums, kas nav pretrunā ar biedrības mērķiem.  

 

3. Biedrības darbības termiņš 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no biedrības 

4.1. Biedrības biedru kopums sastāv no biedriem un asociētiem biedriem.  

4.2. Par biedrības biedru, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, var kļūt 

jebkura juridiska persona, kura atbilst šiem kritērijiem: 

4.2.1. ir Latvijas Republikā vai citā valstī pēc attiecīgās valsts likumiem 

reģistrēta komercsabiedrība (personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība); 

4.2.2. tās pašreizējā vai iecerētā darbība ir saistīta ar Latvijas tautsaimniecību, 

nozaru attīstību vai zinātni;  

4.2.3. neatrodas monopolstāvoklī tirgū; 

4.2.4. nav nevienas valsts valdības vai pašvaldības iestāde vai organizācija. 

4.3. Par biedrības asociēto biedru, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, 

var kļūt jebkura juridiska persona, diasporas organizācija Diasporas likuma 

izpratnē vai citādi organizēta ārvalstīs darbojošos ar Latviju saistīta uzņēmumu, 

nozaru profesionāļu vai zinātnieku apvienība vai klubs.  

4.4. Biedra un asociētā biedra pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu 

sarakstu nosaka biedrības valde. 

4.5. Lēmumu par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu pieņem biedrības kopsapulce, 

pamatojoties uz valdes priekšlikumu.  

4.6. Biedrs vai asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā 

paziņojot par to valdei. Izstāšanās gadījumā iemaksātās biedru un asociēto biedru 

nauda netiek atmaksāts.   

4.7. Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:  
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4.7.1. biedrs savlaicīgi nav nomaksājis biedra naudu; 

4.7.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības. 

4.8. Asociēto biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:  

4.8.1. asociētais biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.8.2. asociētais biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības. 

4.9. Jautājumu par biedrības biedra vai asociētā biedra izslēgšanu, kopsapulce, 

uzaicinot izslēdzamo biedru vai asociēto biedru un dodot viņam vārdu sava 

viedokļa paušanai.  

Biedrības darbībā, pamatojoties uz valdes priekšlikumu, var pieaicināt iesaistīties 

noteiktu jomu ekspertus, kuru pašreizējā vai iecerēta darbība ir saistīta ar Latvijas 

tautsaimniecību, nozaru attīstību vai zinātni, ar uzdevumu sniegt savu profesionālo 

ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā. 

5. Biedru un asociēto biedru tiesības un pienākumi 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties biedrības pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli.  

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.2.2. savlaicīgi maksāt biedra naudu; 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu 

realizēšanu. 

5.3. Biedrības asociētajiem biedriem ir šādas tiesības: 

5.3.1. piedalīties biedrības pārvaldē; 

5.3.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, iepazīties ar visu biedrības 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.3.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli. 

5.4. Biedrības asociēto biedru pienākumi: 
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5.4.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.4.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu 

realizēšanu. 

 

6. Biedrības struktūrvienības 

6.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde. 

6.2. Biedrība var izveidot citas institūcijas, nodaļas, domnīcas, darba grupas un 

teritoriālās struktūrvienības, kuras var būt nepieciešamas tās mērķu un uzdevumu 

realizācijai. 

6.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedrību 

regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde. 

 

7. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Asociētie biedri ir 

bez balsstiesībām.  

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne mazāk kā vienu reizi gadā.  

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, 

nosūtot biedriem rakstisku uzaicinājumu. 

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā 

tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus 

neatkarīgi no klātesošo balsstiesīgo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās 

vismaz divi balsstiesīgie biedri.  

7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.  

7.9. Lēmums par statūtu grozījumiem, valdes sastāva izmaiņām, biedrības darbības 

izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas 

trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. 

7.10. Biedru kopsapulcē var piedalīties neklātienē, izmantojot attālinātas saziņas 

platformas un rīkus. Par iespēju piedalīties neklātienē tiek paziņots vienlaicīgi ar 

biedru kopsapulces izsludināšanu. 
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7.11. Biedrības darbībā iesaistītie eksperti, kuru pašreizējā vai iecerētā darbība ir 

saistīta ar Latvijas tautsaimniecību, nozaru attīstību vai zinātni,  drīkst piedalīties 

biedru kopsapulcē novērotāju statusā, bez balsstiesībām. 

8. Izpildinstitūcija 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem un kuri 

tiek ievēlēti no biedru un asociēto biedru vidus 

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja 

vietnieku. 

8.3. Priekšsēdētājs vada un organizē valdes darbu. Daļu no saviem pienākumiem 

priekšsēdētājs var deleģēt priekšsēdētāja vietniekam. 

8.4. Valdes locekļus ievēlē uz 2 (diviem) gadiem, ja ikgadējā biedru sapulce nepieņem 

lēmumu par citu valdes pilnvaru termiņu. Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti. 

Valdes loceklis tiek ievēlēts personīgā kapacitātē. 

8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces 

kompetencē. 

8.6. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 3 no valdes locekļiem. 

8.7. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli. Valdes 

priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi.  

8.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja vien valde nav lēmusi 

citādi.   

 

9. Revidents 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, 

kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadiem. 

9.2. Biedrības revīzijas komisijas loceklis nevar būt biedrības valdes loceklis. 

9.3. Revīzijas komisija veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne 

retāk kā reizi gadā. 

9.4. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas 

atzinuma saņemšanas. 
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10. Biedru nauda un finanšu līdzekļu iegūšanas kārtība 

10.1. Biedrības biedri maksā ikgadēju biedru naudu.  

10.2. Iestājoties biedrībā, tiek maksāta vienreizēja iestāšanās maksa.   

10.3. Biedru naudas un iestāšanās maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka valde.  

10.4. Biedrības finansiālais gads ir 12 mēneši, sākot ar 1. janvāri un beidzot ar 31. 

decembri. 

10.5. Biedrība var piesaistīt un gūt finansējumu savai darbībai no citiem finansēšanas 

avotiem, kas nav aizliegti ar normatīvajiem aktiem. 

 

Pilnsapulces dalībnieku pārstāvji saskaņā ar 2020.gada 25.novembra Lēmumā par 

dibināšanu sniegto pilnvarojumu:  

 

________________ / Ģirts Greiškalns / 

 

 

 

 

________________ / Ieva Jākobsone Bellomi / 

 

 

 

Statūti apstiprināti Rīgā, 2020.gada 25.novembrī 

 

 

 


