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Nodibinājuma

„Bertānu Valmieras basketbola skola”
STATŪTI

1. Nodibinājuma nosaukums
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir „Bertānu Valmieras
Nodibinājums).

basketbola skola”

(turpmāk

–

2. Nodibinājuma mērķi
2.1. Nodibinājuma mērķi ir:
2.1.1. Dibināt privāto izglītības iestādi, kas īstenos profesionālās ievirzes izglītības
programmu basketbolā Valmierā.
2.1.2. Profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā izstrāde un pilnveidošana.
2.1.3. Izaudzināt Valmierā jaunas un konkurētspējīgas sportistu paaudzes basketbolā uz
vietējā reģiona jauniešu bāzes.
2.1.4. Kopā ar biedrību “Basketbola klubs “Vidzeme”” izveidot Vidzemes reģiona
basketbola centru, veidojot spēcīgu sadarbību ar citām reģiona sporta skolām un
treneriem.
2.1.5. Izveidot sakārtotu un profesionālu basketbola piramīdu, kas kļūtu par atspēriena
punktu jauno spēlētāju karjeras attīstībā virzienā uz nacionālajām izlasām un
augsta līmeņa profesionālajiem basketbola klubiem.
2.1.6. Izstrādāt un ieviest audzēkņu pārejas, uz citu izglītības iestāžu un/vai sporta klubu,
noteikumus un nosacījumus.
2.1.7. Veicināt sekmīgu jauno sportistu pāreju no jaunatnes uz pieaugušo basketbolu,
strādājot ciešā saiknē ar Valmieras augstākās līgas basketbola klubu “Valmiera
Glass/Vidzemes Augstskola”.
2.1.8. Veicināt bērnu un jauniešu garīgo un vispārējo fizisko attīstību, vienlaikus
nodrošinot pilnvērtīgu basketbola spēles pamatprasmju apgūšanu un meistarības
pilnveidošanas iespējas.
2.1.9. Nodrošināt bērnus un jauniešus ar pilnvērtīgiem treniņu apstākļiem, profesionāliem
treneriem un augsta līmeņa turnīriem jauno sportistu attīstībai.
2.1.10. Nodrošināt izglītības iestādi ar modernu aprīkojumu, sporta inventāru un treneru
kvalifikācijas paaugstināšu, sekojot līdzi Eiropas un pasaules tendencēm
basketbolā.
2.1.11. Nodrošināt jaunos sportistus ar pilnvērtīgu izpratni par izglītības nozīmi, veicinot
sportistu augstākās izglītības studiju uzsākšanu Vidzemes Augstskolā vai citā
augstākās izglītības iestādē pēc vidējās izglītības iegūšanas.
2.1.12. Veikt citas aktivitātes, kas vērstas uz statūtos noteikto mērķu sasniegšanu.
3. Mantas nodošana Nodibinājumam
3.1. Nodibinājuma dibinātāji, partneri un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus,
iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā.
3.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts
pieņemšanas - nodošanas akts.
3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek uzskatīta par notikušu ar
ierakstu attiecīgajā publiskajā reģistrā.
3.4. Nodibinājuma dibinātāji atbilstoši tā budžeta iespējām ir tiesīgi Nodibinājumam nodot
mantu un/vai finanšu līdzekļus.
4. Nodibinājuma mantas izmantošanas kārtība
4.1. Nodibinājuma manta tiek izmantota tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.
4.2. Par Nodibinājuma mantas izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.
4.3. Sava mērķa sasniegšanai Nodibinājumam ir tiesības saņemt ziedojumus un veikt
saimniecisko darbību, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Saimnieciskās darbības
rezultātā iegūtie līdzekļi ir novirzāmi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.

4.4. Personas, kuras ziedo Nodibinājumam, var jebkurā laikā pārliecināties par Nodibinājuma
darbību, kā arī iepazīties ar visiem dokumentiem, izņemot grāmatvedības dokumentus un
ziņām par citām personām, kuras ir ziedojušas Nodibinājumam.
5. Nodibinājuma darbības termiņš
5.1. Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
6. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā
6.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu
apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi
ir radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.
6.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj valde,
to saskaņojot dibinātāju sapulcē.
7. Dibinātāju sapulce
7.1. Nodibinājuma dibinātāji ir:
7.1.1. Valmieras pilsētas pašvaldība;
7.1.2. Dairis Bertāns;
7.1.3. Dāvis Bertāns;
7.1.4. biedrība "Basketbola klubs "Vidzeme"".
7.2. Nodibinājuma dibinātāju sapulce:
7.2.1. var dot norādījumus valdei;
7.2.2. ieceļ un atceļ valdes locekļus;
7.2.3. ieceļ Nodibinājuma revidentu;
7.2.4. apstiprina Nodibinājuma gada pārskatu;
7.2.5. apstiprina Nodibinājuma budžetu.
7.3. Dibinātāju sapulci sasauc Nodibinājuma valde vai, ja to pieprasa vismaz viens dibinātājs
vai revidents. Dibinātāju sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā mēneša laikā no pieprasījuma
saņemšanas.
7.4. Dibinātāju sapulce tiek sasaukta, nosūtot katram dibinātājam rakstisku uzaicinājumu ne
vēlāk kā divas nedēļas pirms dibinātāju sapulces norises datuma.
7.5. Ja laikus izsludinātā dibinātāju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu
laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kur ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo dibinātāju
skaita, ja tajā piedalās vismaz viens dibinātājs.
7.6. Valdes locekļu izvirzīšana:
7.6.1. Valmieras pilsētas pašvaldībai ir tiesības izvirzīt ievēlēšanai valdē vienu kandidātu;
7.6.2. Dairim Bertānam un Dāvim Bertānam kopā ir tiesības izvirzīt ievēlēšanai valdē
vienu kandidātu;
7.6.3. biedrībai "Basketbola klubs "Vidzeme"" ir tiesības izvirzīt ievēlēšanai valdē vienu
kandidātu.
7.7. Ja līdz dibinātāju sapulces norises dienai kāds no dibinātājiem neizvirza savu kandidātu
ievēlēšanai valdē, kandidātu ievēlēšanai valdē izvirza pārējie dibinātāji. Lēmumu par
valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem dibinātāji.
7.8. Dibinātāju sapulce lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
8. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Nodibinājuma pārvaldes institūcija ir valde.
Valde sastāv no trīs valdes locekļiem.
Valdes locekļus ieceļ uz pieciem gadiem.
Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu
jebkurā gadījumā atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Nodibinājuma
statūtiem.

8.5. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma
darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.
8.6. Valdes loceklis Nodibinājumu pārstāv kopīgi vēl ar vienu valdes locekli.
8.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi. Valde pieņem
lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.
9. Revidents
9.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
Nodibinājuma dibinātāji. Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.
9.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis un Nodibinājuma
darbinieks.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
10. Grozījumu izdarīšana statūtos
10.1. Statūtus var grozīt, ja tam ir svarīgs iemesls, tai skaitā, ja ir mainījušies apstākļi, no kuriem
izrietēja Nodibinājuma darbības mērķis.
10.2. Lēmumu par statūtu grozījumiem pieņem valde.
10.3. Statūtu grozījumu izdarīšanai nepieciešama Dibinātāju sapulces piekrišana.

Dibinātāji:
Valmieras pilsētas pašvaldības vārdā ____________________________

........................................................... _____________________________

........................................................... _____________________________

........................................................... _____________________________

