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Statuti reģistrēti saskaņā ar Apgabaltiesas lē-
mumu no 16. dec. 1925. g. zem M 720 un ievesti
biedrību reģistrī 1334 lp.

Korporacijas

Selonijas Palīdzības B-bas Savstarp.

Apdrošināšanas Biedrības

statuti.

I. Biedrības mērķis, viņas pienākumi un
tiesības,

1. Korporacijas Selonijas palīdzības biedrības
Savstarpīgā Apdrošināšanas biedrība dibināta sa-
skaņā ar «Noteikumiem par kooperatīvām sabied-
rībām un savienībām». Viņas mērķis ir:

a) Apdrošināt savu biedru 1) kustamu un ne-
kustamu mantu pret uguni, nodrošinot atlīdzību par
zaudējumiem, kas kustamā un nekustamā mantā
var celties no uguns, zibeņa, elektricitātes, gāzes
sprādzieniem un ugunsgrēka dzēšanas darbiem:
2) dzīvību, t. i. nodrošinot attiecīgām personām
ienākumus un kapitalus, izmaksājumus pēc noteik-
ta laika notecēšanas jeb nāves gadījumā; 3) kapita-
lus un ienākumus, kurus izmaksā, ja apdrošinātājs
saudē dzīvību vai darba spēju pateicoties nelaimes
gadījumamvai arī, ja darba spējas zaudēšana notiek
aiz ilgstošas slimības sekām: 4) īpašumus, mantu,
vērtības un intereses pret zaudējumiem, kuri varcel-
ties caur krusu, vētru, ielaušanās zādzībām, visāda
veida eksplozijām, logu stiklu plīšanu, mājlopu ap-



 

drošināšanu pret sērgu, nelaimes gadījumiem un
zadzībām, kādi gadījumi atseviški atzīmējami ap-
drošināšanas dokumentā; 5) pūra naudas:

b) rūpēties par savu biedru materialo un garī-
go labklājību:

c) cīnīties pret epidemijām, usgunsegrēka un ci-
tām nelaimēm.

2. Biedrībai ir tiesība daļu no viņas uzņemtā
riska pārapdrošināt citās, tiklab Latvijas kā ārzem-
ju biedrībās.

3. Biedrība darbojās Latvijā un tās pārvalde
atrodas Rīgā. Biedrībai ir atļauts nodibināt visās
Latvijas pilsētās un apvidos nodaļas un aģenturas.

4, SŠavu mērķu sasniegšanai biedrībai starp
citu atļauts:

a) pieaicīnāt darbā un algot specialistus un ci-
tus darbiniekus, kā arī organizēt dažādas biedrības
mērķiem piemērotas iestādes;

b) iepazīstināt iedzīvotājus ar cīņas līdzekļiem
pret lipīgām slimībām, sarīkojot kursus, priekšlasī-
jumus un izstādes, atverot bibliotekas un muzejus;

c) sarīkot, teatrus, bazarus, loterejas ar attiecī-
gu atļauju un citus izrīkojumus;

d) izsniegt no slimībām cietušiem atseviškos
gadījumos pabalstus.

5. Biedrībai tiesība stāties sakaros ar valdību,
sabiedriskām iestādēm un ar citām biedrībām un
kooperativiem, kopējās darbības nolūkā apvieno-
ties savienībās, kā arī iestāties par biedri citās vi-
ņas mērķiem pemērotās organizacijās un sūtīt uz
minēto organizaciju sapulcēm savus priekšstāvjus.

6. Biedrībai ir visas juridiskas personastiesī-
bas, starp citu: sūdzēt un atbildēt tiesā, pieņemt dā-
vinājumus, mantot, uz vispārējas sapulces lēmuma
ar rezerves un apdrošināšanas kapitālu zumām
iegūt, ierīkot, nomāt, ieķīlāt un atsavināt kustamu
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un nekustamu īpašumu un slēgt visāda veida līeu-
INus.

7. Biedrība atbild par saviem uzņemtiem
pienākumiem ar visu savu kustamo un nekustamo

īpašumu un kapitālu.

8. Biedrībai ir tiesības atklāti izūtrupēt vai no
brīvas rokas pārdot bojātas un nebojātas preces,
kustamus īpašumus un citus priekšmetus. kurus tā
pie zaudējumu norēķiniem saņēmuse no apdrošinā-
tājiem.

9. Biebrība ievieto savus sludinājumus likumā
un statutos paredzētos gadījumos «Valdības Vēst-
nesī», kā arī pēc biedrības ieskata vienā vai vairā-
kos vietējos laikrakstos.

10. Biedrībai ir savs zīmogs ar tās nosaukumu.

II. Biedrības sastāvs. Biedru pienākumi un
tiesības,

11. Par biedriem var būt Korporacijas Seloni-
jas palīdzības biedrības biedri un viņu ģimenes lo-
cekļi, ne jaunāki par 18 gadiem.

12. Jaunus biedrus uzņem valde.

13. Katrs biedrs iemaksā iestāšanās naudu,
kuras lielumu nosaka pilna sapulce.

Piezīme. Biedrš, kurš ar valdes lēmumu
izņemts un iemaksājis iestāšanās naudu,
bet vēl nav biedrībā apdrošinājies, nevar
tikt ievēlēts valdē un revīzijas komisijā un
pilnā sapulcē var piedalīties tikai ar pa-
domdevēja balsi.

14. Katram biedrim ir tikai vienas balss tie-
Sība.

15. Biedrim jāpilda visas sapulcēs pieņemtās
instrukcijas statutu robežās.

16. Biedrs var labprātīgi izstāties no biedrī-
bas, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu valdei.



 

17. Ja biedrs neizpilda savus pienākumus pret
biedrību, vai pārkāpi biedrības statutus un tās liku-
mīgās prasības, vai vispār kaitē biedrības intere-
sēm, vai tiek izslēgts jeb izstājās no Korporacijas
Selonijas palīdzības biedrības, tad pilna sapulce,
aizklāti balsojot, to var izslēgt no biedrības, pie
kam attiecīgam biedrim par to iepriekš jāpaziņo
uīt sapulcei jāuzklausa viņa paskaidrojumi, ja viņš
vēlas dot tādus.

18. Izslēgto biedri var no jauna uzņemt bie-
drībā tikai ar pilnas sapulces lēmumu.

19. Labprātīgi izstājies vai izslēgts biedrs at-
bild līdz ar citiem biedriem par biedrības zaudēju-
miem, kas celtos izstāšanās gadā.

Piezīme. Ja 14. pantā minētais rakstiskais
paziņojums par izstāšanos ir iesniegts ne
vēlāk, kā trīs mēnešus pirms gada beigām,
izstāšanās diena ir tekošā gada pēdejā die-
na. Pretējā gadījumā izstāšanās diena ir
nākošā gada pēdējā diena.

20. Ja biedrībai celtos zaudējumi, kurus tā ne-
var segt ar kārtējiem ienākumiem, tad” katrs
biedrs atbild par tiem ar savu mantu, bet atbildība
nevar būt lielāka par 10% no zumas, par kuru
viņš apdrošinājies biedrībā.

21. Pie iestāšanās biedrs dod parakstu, ka
uzņemas 20. pantā minēto papildu atbildību, ka arī
samērīgu atbildības daļu no tiem biedrības pienā-
kumiem, kas cēlušies pirms viņa iestāšanās biedrī-
bā, un pildīs statutu noteikumus.

22. Biedrības izdevumu segšanai biedri, uz
vispārīgas sapulces lēmumu, maksā vai nu 1) gada
maksas proporcionāli apdrošinātās zumas vērtībai,
vai 2) gadskārtējas premijas, kuru aprēķināšanas
kārtību nosaka pilna sapulce, un 3) vai abas kopā.

23. Izdarot apdrošināšanu, katrs biedrs
iesniedz īpašu anketi. Zemāko un augstāko an
nāšanas zumu nosaka pilna sapulce.



 

24, lIzstājoties, kā arī izslēgšanas gadījumā,
biedrim nav tiesība dabūt kādu daļu no rezerves
kapitala vai citas biedrības mantas.

IH. Biedrības līdzekļi.

25. Biedrības līdzekļi sastāv no: a) biedru
iestāšanās maksām, b) kapitalu procentiem, c) gada
tīra atlikuma, d) pabalstiem no valdības un pašval-
dības iestādēm un sabiedriskām organizacijām,
e) ziedojumiem un f) neparedzētiem ieņēmumiem.

26. Biedrības līdzekļi sadalās: a) apdrošinā-
šanas kapitalā, b) rezerves kapitalā un c) specialos
kapitalos.

21. Apdrošināšanas kapitals sastādās no gads-
kārtējiem atskaitījumiem no biedrības tīrā atlikuma
un izlietojams biedrības pienākumu pildīšanai pret
apdrošinātājiem un cīņai ar epidemijām, ugunssrē-
kiem un citām nelaimēm.

Piezīme. Apdrošināšanas kapitalam pieskai-
tamā zuna nevar būt mazāka par 20%
no tīrā gada atlikuma.

28. Rezerves kapitals sastādās no biedru
iestāšanās maksām un ikgadējiem, vismaz 20%
atskaitījumiem no tīra atlikuma, rezerves kapitala
proc., kā arī citiem līdzekļiem pēc pilnas sapulces
lēmuma. Rezerves kapitals izlietojams biedrības
varbūtēju zaudējumu segšanai pēc apdrošināšanas
kapitala izlietošanas, kā arī saskaņā ar Š 6.

Piezīme. līra atlikuma piešķiršanu rezer-
ves kapitalam var arpilnas sapulces lēmu-
mu pārtraukt, ja rezerves kapitals ir sa-
sniedzis 20% no notecējušā gadā apdroši-
nāto zumu vērtības un pie tam nav mazāks
par 3000 latiem.

29. No specialiem ziedojumiem un pabalstiem,
ieņēmumiem no izrīkojumiem un atskaitījumiem no
tīra atlikuma ar pilnas sapulces lēmumu var dibi-
nāt specialus kapitalus biedrības atsevišku mērķu
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veicināšanai, starp citu biedru garīgas labklājības
veicināšanai un kultureliem mērķiem. So kapitalu
pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka pilna
sapulce.

80. Biedrības kasē var turēt skaidrā naudā
ne vairāk, kā pilna sapulce nolēmusi. Pārejā zuma
noguldama kreditiestādēs, jeb pirmklasīgos drošos
un vieeli realizējamos vērtspapīros, saskaņā ar pil-
nas sapulces lēmumu.

IV. Biedrības atbildība.

as Pipesdi2ā vības vii fdviba tī an
cena kaa apndrošinmāas ara S

31. Apdrošināšanas līgumu slēdz rakstītā vei-
dā ar īpašu dokumentu, kuru sauc par apdrošināša-

nas polisi.

32. Personu, kas noslēdz ar biedrību līgumu,
sauc par apdrošinātāju, personu, kuras nāve uzliek
biedrībai pienākumu izmaksāt apdrošināto. zumu,
sauc pār apdrošināto, un personu, kam jāsaņem ap-
drošināšanas zuma, par labuma gūvēju. Apdrošinā-
tājs un apdrošinātais var būt viena persona.

33. Apdrošināšanu var noslēgt par labu per-
sonai, kuras vārds minēts polisē vai arī polises uz-
radītājam.

Līdz tam laikam, kamēr labumu gūvējam nero-
das tiesība uz apdrošināšanas zumu, apdrošinātājs
var mainīt ieguvēju ar uzrakstu uz polices, pie kam
uzraksts jāapliecina biedrības valdei, notaram vai
policijai. Ka šāds pārvedums noticis, tas jāpaziņo
biedrības valdei.

84. Līdz iepriekšējā pantā minētam termiņam
biedrība pieņem rīkojumus, zīmejoties uz apdroši-
nāšanu, tikai no apdrošinātāja vai viņa tiesību pēc-
nieka, pie kam obligatoriski jāuzrāda polise.

35. Apdrošināšanas līgumu slēdz uz to ziņu
pamata, kuras apdrošinātājs iesniedz atbilžu veidā
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uz anketas jautājumiem, kuras iormu noteic biedrī-
bas pilna sapulce; atbilžu pareizību apdrošinātājs
apliecina ar savu parakstu.

86. Anketai apdrošinātājs pievieno 1) apliecību
par apdrošinātā vecumu, 2) citus dokumentus, kur-
pus biedrības valde atrod par vaiadzīgiem līguma
noslēgšanai.

37. Biedrības apdrošināšanas polises izsniedz
ar valdes priekšsēdētājā vai viņa vietnieka, viena
valdes iocekļla un kasiera parakstu un tanīs jano-
rada:

a) biedrības nosaukums;
b) apdrošinātā un apdrošinātāja vārds, uz-

vards un nodarbošanās ;

c) apdrošinātā dzimšanas datums un vecums,
kas ņemts vērā, noteicot apdrošināšanas
premiju;

d) plāns, pēc kura apdrošinājums noslēsts;

e) apdrošināšanas zuma:

f) apdrošināšanas līguma sākums:
g) prēmijas lielums un tās nomaksas termiņi;
h) labuma gūvēja vārds, uzvārds vai citas pa-

zīmes, kas neapšaubami norādītu labuma
gūvēja personu, vai arī norādījums, ka po-
lise izsniegta uz uzrādītāja vārda.

Bez tam uz polises jāatzīmē: a) reduceto ap-
drošināšanas zutīu tabele un b) izpirkšanas zumuu
+

tabele.

38. Apdrošināšanas līgums stājas spēkā
plkst. 24 tanī dienā, kad izsniegta polise, ja apdro-
šinātājs ir iemaksājis pienācīgo gada premiju vai
tās norunāto daļu līdz ar attiecīgām piemaksām
(nodokļiem un tml).

Apdrošinātājs maksā prēmijas par gadu uz
priekšu. Gada premijas nomaksas var tikt sadalī-
tas vairakās daļās, maksājamās par katru gada da-
lu iepriekš, par ko apdrošinātājs maksā bez attie-
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cīgas gada prēmijas daļas papildam 3% no prēmi-
jas, ja maksā ik-puseadus, 4% — ja aimaksāa ik
četrus mēnešus, 5/0 — ja maksā ik trīs mēnešus;
un 8% — ja maksā ik mēnesi.

Gadījumā, ja gada premijas maksa sadalīta, at-
likušās daļas uzskatamas kā apdrošinātāja parāds
biedrībai un biedrība tās ietur. visos maksājumos
sakarā ar apdrošināšanu, papildu maksājumi (no-
dokļi, zīmogmarkas un tml.) jāmaksā reizē ar
premiju: |

89. Par 38. pantā noteikto maksājumu kārtību
apdrošinātājs vienojas ar biedrības valdi. Pieņemtā
kārtība nevar tikt grozīta viena gada laikā.

40.  Noteicot apdrošinātās personas vecumu,
ņem vērā viņa pilnu sadu skaitu taī dienā, kad
valde pieņem apdrošināšanas pieteikumu, pie kam
laiku, īsāku par 6 mēnešiem neņemvērā, bet laiku
6 mēneši un vairāk skaita par veselu gadu.

41. Apdrošinātājam pašam jārūpējās par kārtī-
gu prēmiju vai to daļu nomaksu, biedrības valdei
nav pienākums atgādīnāt maksāšanas termiņus.

42. Par katru maksājumu biedrības valde iz-
dod kvīti, kuru paraksta biedrības valdes pilnva-
rots loceklis un kasiers.

43. Ja prēmija nav nomaksāta laikā, tad ap-
drošinātājam tiesība to nomaksāt triju mēnešu laikā,
pie kam tas maksā par pirmo mēnesi 1%, par divi
mēnešiem — 2% un par 3 mēnešiem 8% soda
naudas no maksājamās zumas.

Ja apdrošinātais nomirst līdz minēto triju mē-
nešu izbeigšanās termiņam, tad, izmaksājot apdro-
šināšanas zumu, biedrība atvelk parādā palikušo
premiju līdz ar attiecīgo soda naudu.

44, Ja līdz triju mēnešu papildu termiņa bei-
gām premija līdz ar soda naudu nebūs iemaksāta
biedrībai, tad par tiem līgumiem, par kuriem mak-
sātas ne mazāk, kātrīs pilnas gada premijas un par
kuriem līdz minētā termiņa beigām nav paziņojuma
par apdrošināšanas izpirkšanu, biedrības atbildība
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paliek spēkā 45. pantā noteiktos apmēros par Zumu,
kas pilnīgi samaksāta (reduceta zuma).

45. Lai noteiktu reducetās zumas apmēru, jā-
turas pie. sekošiem noteixumiem: reducetā zuma
stāv tādā attiecībā pret polisē mineto zumu, kā
biedrībai iemaksāto pilnu gadu premiju skaits pret
visu līgumā paredzēto gada prenliju skaitu. |

: 46. Apdrošinātājs, kas iemaksājis ne mazāk
par trim pilnām gada premijām, var: a) ja egrib iz-
beigt apdrošināšanas līgumu, prasīt no biedrības
atpakaļ 80% no attiecīgās apdrošināšanas premiju
rezerves, b) ja grib mainīt apdrošināšanas noteiku-
mus, prasīt, lai biedrība ieskaita minēto Šī panta
a punktā zumu kā premiju apdrošināšanai uz jau-
niem noteikumiem.

47. Biedrībai tiesība pārtraukt apdrošināša-
nas līgumu, ja tas bijis spēkā mazāk nekā 3 gadus,
apdrošināšanas personai dzīvai esot, ja izrādītos,
ka apdrošinātājs sniedzis nepareizas ziņas, kurām
nozīme apdrošināšanas noteikumu noteikšanā.

48. Ja apdrošinātais miris, labumu gūvējam
jāiesniedz ne vēlāk, kā 30 dienu laikā biedrībai pa-
ziņojums par apdrošinātā nāvi, un nevēlāk, kā ga-
da laikā, skaitot no apdrošinātā nāves dienas, vel
Šādus dokumentus:

1) attiecīgu iestāžu izdotās liecības par nāvi
un paglabāšanu;

2) ārsta apliecību par nāves cēloņiem.
Ārsta parakstu jāapliecina policijai vai nota-

ram.

49, Biedrībai apdrošināšanas zuma nav jā-
maksā sekošos gadījumos:

a) ja triju pirmo apdrošināšanas gadu laikā ap-
drošinātā nāve rodas caur pašnāvību;

b) ja ar tiesas spriedumu iegūvējs būs atzīts
par vainīgu apzīmētā dzīvības atņemšanā
apdrošinātam, vai par dalībnieku šādā no-
ziegumā ;



c) ja prasība izsniest apdrošināšanas Zumu ne-
būs izsniegta 10 gadu laikā, skaitot no ap-
drošinātā nāves dienas.

Piezīme. Uz biedrības pilnas sapulces lēmu-
ma pamata Šinī pantā minētos gadījumos

apdrošināšanas zuiu var arī izmaksāt.

bi pieiureaits vai citā” ķēfda' A-
dr 0s 1i1īā SĀLS:

50. Visos citos apdrošināšanas veidos atbildī-
bu, aapdrošināšanas kārtību un citus noteikumus nO-

teic pilna sapulce un tie drukājamti DOHS>.

V. Biedrības pārvaldīšana.

51. Biedrību pārvalda: a) biedru vispārēja
sapulce, valde un c) revizijas komisija i

Piezīme. Atsevišku biedrības aarbības no-
zaru parzināšanai un vadīšanai, kā arī da-
žādu jautājumu apspriešanai var nodibināt
īpašas komisijas, kuras darbojas uz pilnas
sapulces apstiprinātu instrukciju pamata

valdes uzraudzībā.

A. Biedru vispārēja sapulce,

52. Biedru vispārējas sapulces ir:

a) kārtējas, kuras valde sasauc katru gadu, ne
vēlāk kā apriļa mēnesī, apstiprināt pazājušā gada
pārskatu un budžetu tekošam gadam, ievēlēt biedrī-
bas amata personas, kā arī izšķirt dažādus jautāju-
mus, kuri pārsniedz valdes varu, un

b) ārkārtējas, kuras sasauc valde pēc sava
ieskata, vai arī uz revizijas komisijas, vai vienas
desmitās daļas biedru rakstisku pieprasījumu.

Piezīme 1]Valdes pienākums ir sasaukt sa-
pulci 2 nedeļu laikā pēc pieprasījuma sa-
ņemšanas, pretējā gadījumā sapulci sasauc
revizijas komisija.
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Piezīme Il. Firmo pilnu sapulci pēc biedrī-

bas reģistrešanas (biedrības organizacijas

sapulci) sasauc statutu parakstītāji.

53. Biedru vispārējas sapulces izšķir visus uz
biedrības darīšanām attiecošos jautājumus, bet to
uzdevums katrā ziņā ir:

a) ievēlēt valdes un revizijas komisijas locek-
ļlus un kandidatus uz šiem amatiem, kā arī atcelt.
no amata Šīs personas, pirms vēl nav notecēļis
termiņš, uz kādu viņas ievēlētas, ja to atrod par
vajadzīgu;

b) nodibināt komisijas dažādu jautājumu ap-
spriešanai vai atsevišku nozaru pārzināšanai:

c) caurlūkot un apstiprināt noteikumus un in-
strukcijas pārvaldes oreaniem, dažādām ievēlētām
komisijām, kā arī attiecībā uz biedrības apdrošinā-
šanas opēracijāM;

d) izšķirt sūdzības par pārvaldes organiem;

ce) caurlūkot un apstiprināt gada pārskatus pēc
revizijas komisijas ziņojuma noklausīšanās, sadalīt
peļņu un zaudējumus un apstiprināt izdevumu
sudžetu biedrības darbībai;

f) apstiprināt apdrošināšanas un polisu noteiku-
mus;

g) izšķirt visas lietas, kuras pārsniedz valdes
pilnvaru robežas;

h) izšķirt jautājumus par statutu pārgrozīšanu
un papildināšanu, kā arī lemt par biedrības darbī-
bas izbeigšanu un likvidacijas kārtību:

i) noteikt maksimalo aizņēmuma zumu, ja tāda
būtu vajadzīga; |

k) izšķirt jautājumus par nekustamu īpašumu
iegūšanu, atsavināšanu un ieķīlāšanu.

Piezīme. Biedru vispārējai sapulcei ir tiesī-
ba savās izdodamās instrukcijās ievest NnO-
teikumus par naudas sodiem instrukciju
pārkāpšanas gadījumos.
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54. Par biedru vispārēju sapulču laiku, vietu
un dienas kārtību valde izziņo biedriem rakstiski,
vismaz vienu nedeļu pirms sapulces.

55. Biedru vispārējā sapulcē biedri var pieda-
līties personīgi un tā ir pilntiesīga pie katra sanāku-
šo biedru skaita, ja sapulce statutos noteiktā kārtība
pareizi izziņota. Sapulce var lemt tikai par tiem
jautājumiem, kas paredzēti pavēstē uzrādītā die-
nas kārtībā. Visi vispārējā sapulcē izspriežamie
priekšlikumi iesniedzami tai vienīgi caur valdi ar
pēdejās atziņu un ar revizijas komisijas atsauksmi.
Biedrības atseviškiem biedriem, kuri esrib griesties
pie vispārējās sapulces ar kaut kādiem priekšliku-
miem, jāiesniedz tie rakstiski valdei, ne vēlāk kā
T7 dienas pirms vispārējas sapulces notikšanas.

56. Biedru vispārējā sapulce ievēl no sava vi-
dus sapulces vaditāju, par kuru nevar būt valdes
vai revizijas komisijas loceklis, kā arī sekretaru
protokola rakstīšanai.

57. Biedru vispārējā sapulcē jautājumi izšķi-
rami ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Jau:
tājumu izšķiršanai par statutu pārerozīšanu, pār
biedru izslēgšanu, par valdes un revizijas komisi-
jas atstādināšanu no amata un par biedrības likvi-
daciju nepieciešams divas trešdaļas klātesošo balsu
vairākums.

58. Biedrības amata personu vēlēšanas notiek
aizklāti balsojot, tāpat ari jautājumu izšķiršana par
biedru izslēgšanu un amata personu atstādināšanu
no amata. Visus citus jautājumus var izšķirt atklāti
balsojot, bet uz ne mazāk kā 10 biedru pieprašījumu
arī tādi jautājumi izšķirami aizklāti balsojot.

59. Biedru vispārējas sapulces protokols
ierakstams atseviškā grāmatā un parakstams no
sapulces vadītāja, sekretara, klātesošiem valdes un
revizijas komisijas locekļiem un no pilnas sapulces
izvēletiem ne mazāk kā 3 protokola parakstītā-
jiem. Biedru vispārējas sāpulces lēmumi ir saistoši
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visiem biedriem, vai tie sapulcē piedalījušies vai
nē. Biedru vispārējā sapulcē katram biedrim ir
tiesība paziņot savas īpašas domas un rakstiskā
veidā tas pievienot protokolam. Biedru vispārējas
sapulces lēmumi paziņojami visiem biedriem sapvl-
ces noteiktā kārtībā.

B. Valde.

60. Valde vada visu biedrības darbību un re-
prezentē biedrību bez īpašas pilnvaras satiksmē ar
trešām personam un iestādēm. Valdes un atse-
višku viņas locekļu pienākumus, viņu darbības
kārtību un pilnvaras statutu robežās noteic instruk-
cija, kuru apstiprina. un pārgroza pilna sapulce.
Valdes sēdeklis atrodās Rīgā. !

61. Valdes uzdevums starp cituir:

a) uzņemt biedrus;

b) noteikt premiju maksas un apdrošināšanas
noteikumus, izdarīt apdrošināšanas operācijas un
noslēgt aktivus un pasivus pārapdrošināšanas līgu-
mus un likvidēt zaudējumu gadījumus;

c) pieņemt, izmaksāt, pārvaldīt un uzglabāt
naudas zumas, vērtspapīrus un īpašumus pilnas sa-

-"pulces noteiktā kārtībā;

d) vest aprēķinus par biedru iemaksām un par
izmaksām ; '

e) uzraudzīt, ka biedri savas iemaksas izdarītu
laikā:

Ī) uzraudzīt, ka biedri izpildītu visas pilnas sa-
pulces pieņemtās instrukcijas;

g) rūpēties par kārtīgu rēķinvešanu un darb-
vedību ;

h) sastādīt budžetu, darbības planu un gada
pārskatu un iesniegt tos pilnas sapulces apstiprinā-
šanai;

i) izstradāt instrukcijas, attiecoties uz visām
biedrības darbības nozarēm un tās iesniegt pilnas
sapulces apstiprināšanai;
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k) pieņemt biedrības priekšstāvius, aģentus un
darbiniekus un tos atlaist, noteikt viņu algu un
darbību, saskaņā ar pilnas sapulces apstiprinātiem
noteikumiem ;

l) izdot pilnvaras biedrības darbā uzaicinātām
personam:

m) pārzināt visas tekošas darīšanas un izdarīt
ar tām saistītus norēķinus, kā ari izdarīt ik mēne-
Šus un piepeši biedrības kases revizijas:

n) sasaukt kārtējas un ārkārtējas vispārējas
sapulces;

o) izvest dzīvē vispārējas sapulces lēmumus.

62. Valde sastāv no trim personām, kuras no
biedru vidus pilna sapulce, aizklāti balsojot, ievēl
uz trim gadiem, bez tam tādā pat kārtība ievēl uz
vienu gadu vienu kandidatu, kurš stājās klātneeso-
Šo vai izstājušos valdes locekļu vietā. Valde izvē!
Iz sava vidus priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
biedri. (Gadījumā, kad priekšsēdētāis uz laiku izpa-
liek, viņa vietu izpilda priekšsēdētāja biedrs.

63. lkgadus izstājās viena trešā daļa valdes
locekļu. Pirmos divos gados pēc biedrības atklāša-
nas valdes locekļu izstāšanos nosaka ar lozēšanu:
turpmākos gados valdes locekļi izstājas pēc to piln-
varu notecēšanas.

Piezīme. Izstājušos valdes locekļus var no
jauna ievēlēt.

64. Valde sapulcejās pēc vajadzības. Valdes
sēdes sasauc priekšsēdētājs jeb viņa prombūtnē
viņa vietnieks. Valdes telpās izkarams paziņojums
par sēdes laiku un dienas kārtību. Valdes sēdes ir
pilntiesīgas, ja tanīs piedalas divi no valdes locek-
jiem, ieskaitot priekšnieku vai tā biedri.

Piezīme. Valdes sēdēs. var piedalīties arī
biedrības biedri ar padomdevēju balsi, iz-
ņemot gadījumus, kad valde atzīst biedrī-
bas interesēs par nepieciešamu noturēt
slēgtu sēdi. i
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65. Valdes lēmumi ierakstami protokola erā-
matā un parakstami no klātesošiem valdes locek-
ļiem.

Biedrību saistošus dokumentus paraksta priekš-
nieks vai viņa vietnieks un bez tam vismaz viens
valdes loceklis.

Piezīme I. Ārīpašu lēmumu valde varpiln-
varot biedrību nesaistošo dokumentu pa-
rakstīšanai vienu valdes locekli.

Piezīme II. Valdes locekļiem, kuri nepiekrīt
vairākuma lēmumam, tiesība pieprasīt vi-
ņa īpašu domu ievešanu protokolā: tādā
vadījumā viņš nav atbildīgs par pieņemto
lēmumu.

66. Atlīdzību valdes locekļiem par viņu pūlēm
pie biedrības lietu pārzināšanas noteic biedru vis-
pārējā sapulce un ta var sastāvēt vai nu no iepiekš
noteikta fiksuma, vai arī no starp valdes locekļiem
izdalamās tīrās peļņas procentualās daļas, vai arī
iz abu šo atalgojumu savienojuma.

67. Kā statutu, tā pilnas sapulces lēmumu pār:
kāpšanas gadījumā valdes locekļi ir atbildīgi pret
biedrību likumīgā kārtā par zaudējumiem, kuri cē-
lušies dēļ viņu rīcības.

68. Biedrības rēķinu, grāmatu, pārskatu un
vispārīgi valdes darbības caurlūkošanai pilna sa-
pulce izvēl uz vienu gadu revizijas komisiju, sastā-
vošu no trim personām um diviem kandidatiem.
Revizijas komisija stāda priekšā savu ziņojumu
pilnai sapulcei. Revizijas komišijā nevar ievēlēt
valdes locekļus, kā arī biedrības algotus spēkus.

69. Statutu notcikumi attiecībā uz valdes
priekšnieku, sastāvu, darbības kārtību un atalgoju-
mu zīmējās arī uz revizijas komisijas locekļiem.

70. Sakarā ar revizijas rezultatiem, revizijas
komisijai ir tiesība dot aizrādījumus valdei par tās
nepareizu vai biedrībai kaitīgu rīcību. Gadījumā, ja
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biedrības darbībā uzietas lielākas nekārtības vaī
ļaunprātīga rīcība, komisija var sasaukt ārkārtēju
pilnu sapulci 52. pantā p. b. noteiktā kārtībā.

Piezīme. Revizijas komisijas locekļi ir ko-
pīgi atbildīgi par nekārtībām, ja pēc to uz-
iešanas tie nav par to rakstiski paziņojuši
valdei un tuvākai pilnai sapulcei.

(1. Pēc ievēlēšanas revizijas komisija izvēl no
sava vidus revizijas komisjas priekšsēdētāju, viņa
vietnieku un sekretaru. Revizijas komisijas sēdes
sasauc tās priekšsēdētājs pēc vajadzības, vai uz
divu revizijas komisijas locekļu pieprasījuma, kurā
gadījumā priekšsēdētājam jāsasauc sēde ne vēlāk
kā piecas dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. Sē-
de jāizziņo ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes no-
turēšanas. Sēdes pilntiesīgas, ja tajās piedalās vis-
maz divi revizijas komisijas locēkļi, ieskaitot
priekšsēdētāju vai viņa prombūtnes laikā viņa
vietnieku. Revizijas komisija pieņem lēmumus ar
klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Atsevišku
revizijas uzdevumu veikšanai komisija var pilnva-
rot atseviškus savus locekļus. Par saviem atzinu-
mmiem un novērojumiem revizijas komisija Ziņo vis-
pārējai sapulcei. Revzijas komisijas sēžu protoko-
lus paraksta visi klātesošie revizijas komisijas locek-
ļi, pie kam atseviškam komisijas loceklim ir tiesība
pieprasīt viņa īpašu domu ierakstīšanu protokolā.

T2. Sūdzības par revizijas komisiju iesniedza-
mas pilnai sapulcei caur valdi, kuras pienākums ir
iesniegt tās līdz ar saviem un revizijas - komisijas
paskaidrojumiem tuvākai pilnai sapulcei.

V1. Rēķinvešana un pārskati.

73. Biedrībai obligatoriski jāved visas vaja-
dzīgās gramatas un jāizdara visi ierakstījumi laika.

4. Biedrības darbības gads skaitas no 1 jan-
vara līdz 31. decembrim, bet ja biedrība savu dar-
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bību uzsākusi gada otrā pusē, tad pirmais darbības
gads skaitās no biedrības atklāšanas dienas līdz
nākošā sada 31. decembrim.

75. Pār ikkatru notecējušu gadu valde sastāda
iesniegšanai kārtējas biedru vispārējas sapulces ap-
stiprināšanai sīku gada pārskatu par biedrības dar-
bību, kā arī budžetu un darbības planu tekošam
gadam.

Y6. Pārskatā, starp citu, jāievieto:

a) bilance,
b) peļņas un zaudējumu sā
c) ziņas par apdrošināto personu daudzumu

un apdrošināšanas zumām un biedrības atbildības
kopzumu, |

d) ziņas par biedru skaitu gada sākumā un
beigās,

c) ziņas par notikušiem nāves un nelaimes
oadījumiem, atzīmējot izmaksātās vai izmaksāja-
mās zumas un nāves un nelaimes gadījumu cēlo-
ņus.

77. FPārskatam jābūt sastādītam un parakstī-
tam no valdes un revizijas komisijas locekļiem ne
vēlāk, kā divas nedēļas pirms biedru vispārējas sa-
pulces, kurai šis pārskats iesniedzams. Šo divu ne-
dēļu laikā noteiktās stundās valdes telpās pārska-
tam jābūt pieietamam biedriem dēļ ieskatīšanās.

78. Biedru vispārīgas sapulces apstiprinātais
pārskats uzglabājams biedrības arķīvā, kopijas no
tā iesniedzamas attiecīgai valdības iestādei un sa-
vienībai, kurā biedrība ir parbiedri.

VIL. Atlikumi un zaudējumi.

79. Tīru atlikumu, atskaitot no tā ne mazāk
par 20 proc. rezerves kapitalam, ne mazāk par 20
proc. apdrošināšanas kapitalam un 30 proc. parla-
bu biedrības specialiem kapitaliem (S 29), biedru



 

vispārēja sapulce var izlietot speciala kapitāla dibi-
našanai cīņai pret epidemijām, ugunserēkiem un
citiem apdrošināšanā pielaistiem nelaimes sadīju-
miem, kā arī kultureliem mērķiem.

80. Ja biedrībai celtos zaudējumi, kuru ses-
šanai nepietiktu rezerves un citu biedrības kapita-
lu, tad iztrūkstošo zumu izdala uz biedriem, samērā
ar viņu apdrošināšanas zumas 20. pantā paredzētās
atbildības robežās.

VIH. Speciali nosacījumi.

81. Lai biedrības darbības pirmo piecu gadu
pastāvēšanas laikā nodrošinātu dzīvības apdrošinā-
šanas Zumu izmaksu par Šinī laikā notikušiem nā-
ves gadījumiem uz biedru vispārējas sapulces |ē-
mumma pamata, biedriem dzīvības apdrošinatājiem
jāpiemaksā starpība starp katrā gadījumā izmaksai
piekrītošo dzīvības apdrošināšanas zumu un mirušā
biedra iemāksatām premijam, proporcionali katra
atseviška biedra dzīvības apdrošināšanas zumām.

IX. Biedrības likvidacija.

82. Biedrība likvidējama:

a) uz pilnas sapulces lēmuma:

b) ja biedru skaits būtu mazāks par septiņiem:

Cc) ja biedrību izsludina par maksātnespējīgu.

83. Rodoties apstākļiem, kas dod iemeslu ieku-
stināt jautājumu par biedrības likvidaciju, valdes
pienākums ir bez kavēšanās sasaukt pilnu sapulci,
kurai jālemi vai nu par biedrības likvidešanu, vai
to apstākļu novēršanu, kuri likvidāciju izsauc.

84. Biedrības likvidacijas gadījumā uz $ 81.
pamata likvidaciju izdara valde, ja pilna sapulce to
neuzdod izdarīt īpaši ievēlētiem, ne mazāk kā trim



 

likvidatoriem. Pilnas sapulces lēmums par likvida-
ciju paziņojams apgabaltiesai un publicējams «Val-
dības Vēstnesī» un vienā no vietējiem laikrakstiem.

85. Uz likvidatoriem attiecas vispārēji notei-
kumi, kādi zīmējas uz valdes locekļiem un tie ir uz
tiem pašiem pamatiem atbildīgi par biedrībai noda-
rītiem zaudējumiem, kā arī stāv revizijas komisijas
kontrolē.

80. Likvidatori saņem un piedzen to, kas bied-
rībai nākas un izpārdod biedrības mantu. Viņi ap-
mierina vienmērīgi visas prasības pret biedrību un
likuma parkāpšanas gadījumā ir solidari atbildīgi
pret viņas kreditoriem.

Piezīme. Atbildība krīt arī uz revizijas ko-
misijas locekļiem, ja tie pēc nekārtību uz-
iešanas nav rakstiski cēluši ierunas.

87. Ja biedrības mantas nepietiek visu zaudē-
jumu segšanai, tad likvidatori aprēķina, kāda zuma
katram biedrim, proporcionali viņa atbildības lielu-
mam, saskaņā ar Šo statutu 20. pantu, jāiemaksā
biedrības parādu nolīdzināšanai, un ja biedri šo zu-
mu viena mēneša laikā neiemaksā, piedzen to no
viņiem tiesas ceļā.

88. Biedrības vārdā uzņemties jaunus pienā-
kumus likvidatori var tikai taī gadījumā, ja pilna
sapulce: viņiem Šo tiesību piešķīrusi.

89. Pēc biedrības parādu nolīdzināšanas atlī-
kušo mantu likvidatori nodod citiem kooperativiem,
ievērojot vispirms pēc saviem mērķiem likvidētai
biedrībai radniecīgus kooperativus, vai arī izlieto
citiem vispārderīgiemi mērķiem, saskaņā ar statutu
noteikurmmiem vai likvidacijas pilnas sapulces lēmu-
miem.

90. Pēc likvidacijas nobeiegšanas likvidatori
sastāda pārskatu par savu darbību, kuru kopā ar
revizijas komisijas atsauksmi ceļ priekšā pilnai sa--
pulcei apstiprināšanai.
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91. Pēc pārskata apstiprināšanas par likvida-
cijas nobeigšanu jāpaziņo apgabaltiesai dēļ attiecī-
gas atzīmes kooperativu biedrību sarakstā un iz-
sludināšanas «Valdības Vēstnesī». Biedrības srāma-
tas un dokumentus likvidatori nodod apgabaltiesas
uzglabāšanā.

X. Papildu noteikumi.

92. (Gadījumos, kas nav Šinīs statutos pare-
dzēti, biedrība un viņas organi rīkojas saskaņā ar
vispārīgiem Latvijas valsts likumiem un valdības
rīkojumiem, kā pastāvošiem, tā turpmak izdoda-
miem.
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