Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “RĪGAS METROPOLE” statūti
1. Biedrības nosaukums un vispārīgi noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE” (turpmāk Biedrība). Biedrības nosaukums angļu valodā ir “Union of Riga and Pieriga Municipalities“RIGA
METROPOLIS”.
1.2. Biedrība uz brīvprātības principiem apvieno Rīgas pašvaldību (turpmāk – Rīga) un Latvijas
Republikas pašvaldības, kuru administratīvā teritorija atrodas Rīgas metropoles reālā (turpmāk –
Pierīga), kopā turpmāk – Biedri.
2. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
2.1.2. veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām
un citu valstu institūcijām un organizācijām;
2.1.3. veicināt Rīgas metropoles ekonomisko un sociālo attīstību;
2.1.4. palielināt metropoles konkurētspēju Baltijas valstu un Baltijas jūras reģionā, radot
pievilcīgāku vidi investīcijām;
2.1.5. organizēt kopīgu pašvaldību pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, veicinot pieejamību
un kvalitāti;
2.1.6. veicināt Rīgas metropoles iedzīvotājiem kopīgu attīstības projektu virzību;
2.1.7. radīt vienotu sapratni sabiedrībā par Rīgas metropoli;
2.1.8. veicināt pētnieciski analītiskās bāzes izveidi un nodrošināšanu;
2.1.9. veicināt kvalitatīvu sadarbības pārvaldības mehānismu izveidi un iedzīvināšanu.

3. Biedrības uzdevumi
3.1. Biedrības uzdevumi ir:
3.1.1. noteikt un attīstīt Rīgas Metropoli kā valsts nozīmes attīstības mērķteritoriju;
3.1.2. Izveidot Biedrības biedru un to pilnvaroto personu viedokļu saskaņošanas un politiskā
lobija platformu;
3.1.3. aizstāvēt un pārstāvēt tās biedru intereses;
3.1.4. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām juridiskām
un privātām personām;
3.1.5. sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām
juridiskām un privātām personām.
4. Biedrības darbības termiņš
4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1

5. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
5.1. Biedrībā var iestāties jebkura Rīgas metropoles areāla pašvaldība, iesniedzot rakstisku pieteikumu
Biedrības valdē, ja pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par iestāšanos Biedrībā.
5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedru sapulce. Biedru sapulcei pieteicēja lūgums
ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas brīža. Uz Biedru sapulces sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicējs un
jādod tam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Biedru sapulces lēmuma
pieņemšanai. Biedru sapulcei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
pieņemšanas brīža.
5.3. Rīgu un Pierīgas pašvaldības Biedrībā pārstāv attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs vai
domes priekšsēdētāja vietnieks, vai cita domes pilnvarota persona.
5.4. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par izstāšanos, Biedrs var izstāties no Biedrības,
rakstveidā iesniedzot iesniegumu Biedrības valdē.
5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedru sapulces lēmumu, ja:
5.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
5.5.2. biedrs nepilda Biedru sapulces lēmumus;
5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Biedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav
šķērslis Biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulcei lēmums par biedra izslēgšanu no
biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā
pieņemšanas brīža.
6. Biedru tiesības un pienākumi
6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces lēmumus;
6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
6.3. Saistības biedram var noteikt ar Biedru sapulces lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras
no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
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7. Biedrības struktūrvienības
7.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē attiecīgo biedru pārstāv
pašvaldības domes priekšsēdētājs vai cita domes pilnvarota persona.
8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi 3 (trīs)
mēnešos.
8.4. Pēc kārtējā saimnieciskā gada noslēguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Biedrības valde
sasauc Biedru sapulci, kas izskata un apstiprina iepriekšējā saimnieciskā gada darbības rezultātus un
finanšu pārskatu.
8.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne
mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.6. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sapulces, nosūtot katram biedram
rakstisku uzaicinājumu. Steidzamos gadījumos ir iespējams uzaicinājumu Biedru sapulcei nosūtīt vēlāk,
bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms attiecīgās Biedru sapulces.
8.7. Lemjot par izmaiņām statūtos, valdē vai biedrības darbības izbeigšanu, sapulci sasauc ne vēlāk kā
divas nedēļas pirms tās norises.
8.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
8.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota
biedru sapulce.
8.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso Rīga un divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem.
8.11. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja
par to nobalso Rīga un divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9. Izpildinstitūcija
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. Biedru sapulcē valdes
locekļu kandidātus izvirza sekojoši:
9.1.1. Rīga - līdzpriekšsēdētāju un valdes locekli;
9.1.2. Pierīga savstarpēji vienojoties - līdzpriekšsēdētāju un valdes locekli.
9.1.3. Biedru sapulce izvirzītos četrus kandidātus ar vienkāršu klātesošo biedru balsu
vairākumu ievēlē Biedrības valdes sastāvā uz pašvaldību domju sasaukuma laiku.
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9.1.4. Valdes locekļi var saņemt atlīdzību.
9.2. Biedrības valdes līdzpriekšsēdētājiem ir tiesības Biedrību pārstāvēt atsevišķi. Pārējie valdes locekļi
pārstāv Biedrību kopā ar vismaz 2 citiem valdes locekļiem. Ja Biedrības valdes loceklis zaudē amatu
Biedra domē, Biedru sapulce nekavējoties ievēlē citu Biedra izvirzītu Biedrības valdes locekli.
9.3. Biedrības valdes līdzpriekšsēdētāji ir līdztiesīgi un patstāvīgi vienojas par atbildības sfēru sadali un
koordinētu viedokļu paušanu atbilstoši valdes reglamentam, kuru izstrādā un apstiprina Biedrības
sapulce.
9.4. Biedrības valdes līdzpriekšsēdētāji atbilstoši valdes reglamentam:
9.4.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv atsevišķi Biedrību attiecībās ar trešajām personām;
9.4.2. uzrauga Biedrības darbību, apstiprina apstiprinātā budžeta ietvaros sagatavotos vai slēgtos
saimnieciskās darbības līgumus, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā, bet ilgtermiņa
darījumos pēc to gada vērtības pārsniedz EUR 5000,00 (pieci tūkstoši eiro) apmēru;
9.4.3. vada Biedru sapulces, kā arī jebkuru citu biedru sanāksmi vai tikšanos ar trešajām personām;
9.4.4. patstāvīgi vai pēc kāda biedra priekšlikuma ierosina sasaukt ārpuskārtas biedru sapulci,
nosakot dienas kārtības jautājumus un sapulces norises vietu, laiku.
9.4.5. nodrošina Biedrības biedru sapulču un valdes lēmumu izpildi;
9.4.6. vada Biedrības ikdienas darbu;
9.4.7. organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti un nodrošina finanšu disciplīnas ievērošanu;
9.4.8. pēc valdes vai biedru ierosinājuma paziņo biedriem un uzaicinātām personām par
ārpuskārtas Biedru sapulci, nosūta dienas kārtību un pievienotos materiālus.
9.5. Valde pieņem lēmumu, ja par to nobalso vismaz trīs no četriem valdes locekļiem.
9.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja par to rakstveidā (tostarp elektroniski) vienojas visi valdes locekļi.
9.8. Valde, savas kompetences ietvaros, ir tiesīga lemt par konsultantu un nozaru speciālistu (ekspertu)
pieaicināšanu.
9.9. Valde ir tiesīga organizēt un vadīt Biedrības biroja darbību, lemt par tā sastāvu un atalgojumu.
10. Revidents
10.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce
uz trīs gadiem.
10.2.Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3.Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
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11. Biedru nauda
11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā līdz 30.aprīlim EUR 5 000.00 (pieci tūkstoši
euro) apmērā, Rīgas valstspilsētas pašvaldība maksā biedru naudu EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši
euro) apmērā.
12. Biedrības darbības izbeigšana, likvidācija un reorganizācija
12.1. Biedrības darbības izbeigšana, likvidācija un reorganizācija notiek saskaņā ar Biedrību un
nodibinājumu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Statūti apstiprināti saskaņā ar Biedru sapulces lēmumu, protokols Nr. 01-2021, Rīgā, 2021.gada
11.janvārī.
Grozījumi statūtos veikti saskaņā ar Biedru sapulces lēmumu, protokols Nr.01/2022, Rīgā, 2022.gada
27.janvārī.

Līdzpriekšsēdētāji

E.Smiltēns
M.Sprindžuks
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