Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
„Dzelzceļnieks KS”

STATŪTI
/jaunā redakcijā/

APSTIPRINĀTI
ar 2018.gada 7.decembra pilnvaroto sapulces lēmumu Nr.2.1.
spēkā ar 2019.gada 1.janvāri
1

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

I.
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības nosaukums ir kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks
KS" (turpmāk – Sabiedrība).
Sabiedrības darbības mērķis ir veicināt Sabiedrības biedru kopīgo ekonomisko interešu efektīvu
īstenošanu, nodrošinot biedriem pieejamus, kvalitatīvus un konkurētspējīgus finanšu pakalpojumus.
Sabiedrības galvenais uzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējās
palīdzības un pašpārvaldes principu pamata, veicinot taupību, veidotu kredītresursus biedru
personisko, kā arī saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai, tādējādi sekmējot viņu
labklājību.
Sabiedrība ir tiesīga sniegt saviem biedriem šādus finanšu pakalpojumus un veikt šādas darbības
pakalpojuma sniegšanas ietvaros:
1.4.1. piesaistīt biedru noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus, tai skaitā biedru
nepilngadīgajiem bērniem Sabiedrībā atverot krājkontus;
1.4.2. kreditēt Statūtu 2.1.1. un 2.1.5. punktā minētus biedrus, arī saskaņā ar finanšu līzinga
noteikumiem;
1.4.3. izdarīt skaidras un bezskaidras naudas maksājumus biedru apkalpošanai, izmantojot arī
bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus;
1.4.4. veikt tirdzniecību ar valūtu biedru uzdevumā;
1.4.5. konsultēt biedrus finansiāla rakstura jautājumos;
1.4.6. sniegt tādu informāciju, kas saistīta ar biedra parādu saistību kārtošanu;
1.4.7. ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju veikt citus darījumus, kas pēc būtības ir līdzīgi
iepriekš minētajiem finanšu pakalpojumiem.
Sabiedrībai vispārējā kārtībā atbilstoši normatīvo aktu regulējumam ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamu un nekustamu mantu, tai skaitā pieņemt dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus, kā arī
uzņemties saistības un būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.
II.
KRITĒRIJI BIEDRA STATUSA IEGŪŠANAI
Par Sabiedrības biedru var kļūt:
2.1.1. pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir:
2.1.1.1. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedrs;
2.1.1.2. arodbiedrības, kas ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību ir
vienā arodbiedrību apvienībā, biedrs;
2.1.1.3. Sabiedrībā jau uzņemtā biedra laulātais;
2.1.1.4. Sabiedrībā jau uzņemtā biedra bērns;
2.1.2. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība;
2.1.3. arodbiedrība, kas ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību ir vienā
arodbiedrību apvienībā;
2.1.4. komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās
personas, ja vienam vai vairākiem Sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu
balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
2.1.5. individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka
saimniecība, ja to īpašnieki ir Sabiedrības biedri;
2.1.6. kooperatīvā sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam Sabiedrības biedram
pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
2.1.7. biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir Sabiedrības biedrs.
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Biedrs 7 (septiņu) dienu laikā no tā uzņemšanas brīža Sabiedrībā iemaksā iestāšanās naudu un
iegādājas paju, to pilnībā apmaksājot. Biedrs iegūst balsstiesības ar brīdi, kad tas ir veicis šajā punktā
noteiktos pienākumus.
Biedram ir pienākums regulāri izmantot Sabiedrības pakalpojumus.
Valdei ir tiesības pieņemt lēmumu izslēgt biedru no Sabiedrības, ja tas pēdējo 5 gadu laikā nav
izmantojis Sabiedrības pakalpojumus, un citos gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos.
III.
SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS
Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši eiro).
Sabiedrības pajas nominālvērtība ir EUR 7.11 (septiņi eiro un vienpadsmit eiro centi).
Sabiedrības biedriem var būt atšķirīgs paju skaits.
Sabiedrības biedrs var iegādāties Sabiedrības pajas ne vairāk kā 75% (septiņdesmit pieci procenti)
apmērā no Sabiedrības pamatkapitāla.
Sabiedrības biedrs, lai iegādātos Sabiedrības pajas, iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu.
Biedra rakstveida pieteikumu par paju iegādi Sabiedrības valde izskata nekavējoties, bet ne vēlāk kā
triju mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Sabiedrības valde biedram var atteikt paju iegādi, ja paju
iegādes rezultātā netiks ievērots Statūtu 3.3.punktā noteiktais ierobežojums vai citos normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos. Ja Sabiedrības valdes lēmums par paju iegādi ir pozitīvs, biedrs 7
(septiņu) dienu laikā pilnībā apmaksā pajas.
Sabiedrības biedri ir tiesīgi savstarpēji atsavināt savas pajas, ievērojot Statūtu 3.3.punktā noteikto
ierobežojumu un citus normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Pajas atsavināšanas gadījumā
pajas ieguvējs un atsavinātājs iesniedz kopīgu paziņojumu Sabiedrības valdei, ar kuru apliecina pajas
nodošanu, vai iesniedz tā darījuma akta oriģinālu un sniedz citas, normatīvajos aktos noteiktās, ziņas
pēc Sabiedrības valdes pieprasījuma. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas un iesniegto ziņu pārbaudes
Sabiedrības valde nekavējoties izdara ierakstu biedru reģistrā vai atsaka izmaiņu ierakstīšanu biedru
reģistrā, to pamatojot. Biedrs iegūst īpašuma tiesības uz pajām, kas iegūtas šajā punktā noteiktā
kārtībā, ar brīdi, kad šādas ziņas ir ierakstītas biedru reģistrā.
IV.
IESTĀŠANĀS NAUDA UN BIEDRU NAUDAS LIELUMS
Sabiedrībā iestāšanās nauda ir EUR 1,42 (viens eiro un četrdesmit divi eiro centi).
Sabiedrības biedriem nav jāmaksā biedru nauda.
V.
SABIEDRĪBAS PEĻŅAS IZLIETOŠANA
Valde sagatavo un iesniedz biedru kopsapulcei (pārstāvju sapulcei) priekšlikumu- valdes lēmumu par
peļņas izlietošanu.
Katram biedram izmaksājamās peļņas daļu nosaka proporcionāli biedra apmaksāto paju skaitam.
VI.
BIEDRU KOPSAPULCE. PĀRSTĀVJU SAPULCE
Biedru kopsapulce ir augstākā Sabiedrības pārvaldes institūcija. Biedru kopsapulci aizstāj pārstāvju
sapulce, ja izpildās Statūtu 7.1. un 7.2.punktos iekļautie nosacījumi.
Pārstāvim ir pienākums piedalīties pārstāvju sapulcē.
VII.
PĀRSTĀVJU IZVIRZĪŠANAS, IEVĒLĒŠANAS UN ATSAUKŠANAS KĀRTĪBA
Nosakot pārstāvju skaitu, ņem vērā Sabiedrības biedru skaitu. Pārstāvības norma pārstāvju sapulcē ir
1 (viens) pārstāvis no 100 (simts) balsstiesīgajiem Sabiedrības biedriem.
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Minimālais pārstāvju skaits ir 20 (divdesmit) pārstāvji.
No katras Sabiedrības biedru grupas (arodorganizācijas) vidus, tiek ievēlēti pārstāvji, ievērojot Statūtu
7.1.punktā noteiktās pārstāvības normas.
Sabiedrības valde uzdod biedru grupām (arodorganizācijām) noteiktā laikā sasaukt attiecīgo biedru
grupu (arodorganizācijas) sapulces, kurās ievēl pārstāvjus.
Sabiedrības valde 30 (trīsdesmit) dienas pirms pārstāvju ievēlēšanas sapulces sastāda biedru grupas
(arodorganizācijas) biedru sarakstus.
Sabiedrības valde biedru grupu (arodorganizāciju) pārstāvju ievēlēšanai attiecīgās arodorganizācijas
priekšsēdētājam vai grupas izvirzītam pārstāvim, kurš arī ir Sabiedrības biedrs, iesniedz Sabiedrības
biedru sarakstu, kas ir attiecīgās biedru grupas biedri.
Sabiedrības biedru grupu (arodorganizācijas) sapulce ir lemttiesīga, ja tajā ir pārstāvēta puse no
attiecīgās Sabiedrības biedru grupas skaita. Pārstāvjus ievēlē ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu.
Pārstāvji tiek ievēlēti uz 3 (trīs) gadiem, ciktāl tas šajā Statūtu nodaļā nav noteikts citādāk.
Pārstāvju vēlēšanu rezultātus ieraksta sapulces protokolā (valsts valodā). Dokuments, kas apliecina
pārstāvju pilnvarojumu, ir Sabiedrības biedru grupu (arodorganizāciju) sapulces protokola izraksts, ko
pārstāvju vēlēšanu sapulces vadītājs nodod Sabiedrības valdei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu)
darba dienu laikā no sapulces dienas. Sapulces protokola izraksts tiek izsniegts arī ievēlētiem
pārstāvjiem.
Pārstāvju vēlēšanu sapulces protokola oriģinālu glabā arodorganizācijā.
Ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms pārstāvju pilnvaru termiņa beigām Sabiedrības valde uzdod
Sabiedrības biedru grupām (arodorganizācijām) organizēt sapulci pārstāvju ievēlēšanai.
Pārstāvi var atsaukt ar Sabiedrības attiecīgās biedru grupas (arodorganizācijas) sapulces lēmumu,
vienlaikus ievēlot jaunu pārstāvi uz aizvietojamā pārstāvja atlikušo pārstāvības termiņu.
Pārstāvja atsaukšanas sapulci rīko, ja to vēlas trešdaļa no Sabiedrības attiecīgās biedru grupas
(arodorganizācijas) un to apliecina ar savu parakstu.
Sabiedrības attiecīgās biedru grupas (arodorganizācijas) parakstītu lūgumu atsaukt pārstāvi un
organizēt ārkārtas vēlēšanas iesniedz Sabiedrības valdei.
Sabiedrības valde 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņošanas par sapulces nepieciešamību nodrošina
attiecīgās biedru grupas (arodorganizācijas) sapulces sasaukšanu atbilstoši Statūtu 7.4. un 7.6.
punktos noteiktajai kārtībai.
Pārstāvju ārkārtas vēlēšanas notiek šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja radušies būtiski apstākļi
(piemēram, biedra statusa zaudēšana), kas neļauj pārstāvim pildīt pienākumus vai, ja biedru grupa
pārstāvi atsauc, vai ja pārstāvis nevēlas turpināt pienākumu pildīšanu. Ārkārtas sapulcēs pārstāvjus
atsauc un ievēl šajā Statūtu nodaļā noteiktajā kārtībā.
Gadījumā, ja biedru grupa (arodorganizācija) Sabiedrības valdes noteiktajā laikā nav ievēlējusi savus
pārstāvjus vai nav iesniegusi Sabiedrības valdei attiecīgu sapulces protokola izrakstu, Sabiedrības
valdei ir tiesības organizēt un sasaukt attiecīgās biedru grupas (arodorganizācijas) biedru sapulci
pārstāvju ievēlēšanai. Sabiedrības valdei ir šādas tiesības neatkarīgi no Sabiedrības pārstāvju vēlēšanu
veida (kārtējās vai ārkārtas). Šādā kārtībā notikušas Sabiedrības pārstāvju vēlēšanu sapulces
protokola oriģinālu glabā Sabiedrībā.
VIII.
SABIEDRĪBAS VALDE
Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs)
valdes locekļiem.
Valdes locekļus, kā arī valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus, uz 5 (pieciem) gadiem ievēlē un
atsauc Sabiedrības biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce).
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Visiem Sabiedrības valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs
atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – kopīgi.
Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Katram valdes
loceklim ir tiesības sasaukt valdes sēdes, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību.
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi. Valde pieņem lēmumu ar klātesošo
valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja
balss.
IX.
SABIEDRĪBAS KREDĪTKOMITEJA
Sabiedrības kredītkomiteja sastāv no 3 (trīs) kredītkomitejas locekļiem.
Kredītkomitejas locekļus, kā arī kredītkomitejas priekšsēdētāju no kredītkomitejas locekļu vidus, uz
5(pieciem) gadiem ievēlē un atsauc Sabiedrības biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce).
Kredītkomitejas priekšsēdētājs vada kredītkomitejas darbu.
Kredītkomiteja darbojas saskaņā ar biedru kopsapulces (pārstāvju sapulces) apstiprināto Kredītpolitiku
tās kompetences ietvaros.
Kredītkomiteja 1 (vienu) reizi gadā iesniedz atskaiti par savu darbu Sabiedrības biedru kopsapulcei
(pārstāvju sapulcei) un valdei.

X.
REVĪZIJAS KOMISIJA
10.1. Sabiedrības revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) revīzijas komisijas locekļiem.
10.2. Revīzijas komisijas locekļus, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāju no revīzijas komisijas locekļu vidus,
uz 5 (pieciem) gadiem ievēl un atsauc Sabiedrības biedru kopsapulce (pārstāvju sapulce).
10.3. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs vada revīzijas komisijas darbu.

OLGA KAZAČKOVA
Valdes priekšsēdētāja
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