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1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība (tālāk tekstā - “Biedrība”) ir
biedrība, kuras darbības mērķi un uzdevumi ir noteikti Statūtos.

1.2. Biedrības nosaukums ir: “Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība”.

1.3. Biedrība ir juridiska persona ar savu norēķinu kontu bankā, patstāvīgu bilanci,
zīmogu un nosaukumu.

1.4. Biedrības simboliku apstiprina biedrības biedru kopsapulce. Biedrības simbolikas
lietošana un tiražēšana pieļaujama tikai ar Valdes lēmumu.

1.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.6. Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, tās statūtiem un
citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

2. Darbības mērķi, uzdevumi un metodes.

2.1. Biedrības galvenais darbības mērķis ir finansiāli un intelektuāli atbalstīt Latvijas
Nacionālo bibliotēku un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību valstī.

2.2. Lai sasniegtu Statūtu 2.1.p. norādīto mērķi, Biedrības uzdevums ir panākt Latvijas
Nacionālās bibliotēkas izveidošanu par demokrātisku, kompleksu, katram cilvēkam
brīvi pieejamu izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas centru.

2.3. Šo Statūtu 2.1. un 2.2.p. norādītos mērķus un uzdevumus Biedrība īsteno,
darbojoties atklāti, demokrātiski, tiesību aktos noteiktajos ietvaros un kārtībā:

2.3.1. popularizē Latvijas Nacionālo bibliotēku un tās jauno ēku Latvijā un ārvalstīs;

2.3.2. atbalsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstību un darbību;

2.3.3. atbalsta Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmu jeb Gaismas tīklu un
stiprina Latvijas bibliotēku materiāli tehnisko bāzi un kapacitāti;

2.3.4. organizē ziedojumu un dažādu citu līdzekļu un mantas vākšanu un vairošanu;

2.3.5. īsteno pastāvīgus pasākumus papildus finansējuma iegūšanai Latvijas Nacionālās
bibliotēkas attīstības atbalstam, krājuma papildināšanai, satura veidošanai un
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības popularizēšanai;

2.3.6. atbalsta pētījumus un izglītojošus pasākumus, rīko debates, konferences, seminārus
un citus pasākumus;

2.3.7. organizē sabiedrisko attiecību kampaņas un pētījumus, izdod iespieddarbus, kā arī
citā veidā izplata informāciju;

2.3.8. piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas likuma izstrādāšanā un labvēlīgas
likumdošanas vides radīšanā;
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2.3.9. veic uzraudzību par finanšu līdzekļu izmantošanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projektā;

2.3.10. veic saimniecisko darbību papilddarbības veidā, kas saistīta ar sava īpašuma,
mantas un līdzekļu uzturēšanu, izmantošanu un vairošanu, kā arī veic citu
saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus;

2.3.11. Biedrības mērķu sasniegšanai nodarbina darbiniekus, nodrošinot atbilstošus darba
apstākļus un atlīdzību, kas atbilst pienākumu apjomam un biedrības finansiālajam
stāvoklim.

2.4. Biedrība papildus finansējuma iegūšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības
atbalstam, krājuma papildināšanai, satura veidošanai un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas darbības popularizēšanai biedrība var izveidot komercsabiedrību, kas
nodarbosies ar saimniecisko darbību.

3. Biedrības vadība.

3.1. Biedrību pārvalda Biedrības biedru kopsapulce un Biedrības valde. Biedrības valde
ir Biedrības izpildinstitūcija.

4. Biedrības biedru kopsapulce.

4.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedrības biedru kopsapulce. Savas tiesības
piedalīties Biedrības pārvaldē Biedrības biedri īsteno kopsapulcē.

4.2. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas Biedrības biedru kopsapulces.

4.3. Biedrības biedru kopsapulces tiek sasauktas Valdes noteiktā vietā.

5. Kārtējās Biedrības biedru kopsapulces sasaukšana.

5.1. Kārtējo biedru kopsapulci sasauc Valde ik gadu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc
kalendārā darbības gada beigām.

5.2. Kārtējā Biedrības biedru kopsapulce sasaucama, par to paziņojot katram Biedrības
biedram ne vēlāk kā trīsdesmit dienas iepriekš pa e-pastu vai ar pasta vēstuli.
Paziņojumā jānorāda kopsapulces laiks, vieta un darba kārtība, kā arī laiks un vieta,
kad un kur Biedrības biedri var iepazīties ar kopsapulces lēmuma projektiem.

5.3. Biedrības biedru kopsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka Valde
un apstiprina Biedrības biedru kopsapulce.

5.4. Biedrības biedriem ir tiesības iesniegt Valdei pamatotu lūgumu iekļaut Biedrības
biedru kopsapulces darba kārtībā citus jautājumus.

6. Ārkārtas Biedrības biedru kopsapulces sasaukšana.

6.1. Ārkārtas Biedrības biedru kopsapulce sasaucama, par to paziņojot katram Biedrības
biedram vismaz četrpadsmit dienas iepriekš pa e-pastu vai ar pasta vēstuli.
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Paziņojumā jānorāda kopsapulces laiks, vieta un darba kārtība, kā arī laiks un vieta,
kad un kur Biedrības biedri var iepazīties ar ārkārtas kopsapulces lēmuma
projektiem.

6.2. Ārkārtas biedrības biedru kopsapulce sasaucama, ja to pieprasa Uzticības padome,
vismaz trīs Valdes locekļi, Valdes priekšsēdētājs, revīzijas institūcija, vai ne mazāk
kā 10% Biedrības biedru. Ārkārtas biedru kopsapulci Valde sasauc nekavējoties,
bet ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

6.3. Biedrības biedru ārkārtas kopsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka
institūcija, kas ierosina sasaukt kopsapulci, motivējot dienas kārtībā iekļaujamos
jautājumus un rakstiski tos iesniedzot Valdei.

7. Biedrības biedru kopsapulces kompetence.

7.1. Vienīgi Biedrības biedru kopsapulcei ir tiesības lemt par:

7.1.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;
7.1.2. Valdes, revīzijas institūciju un Uzticības padomes locekļu ievēlēšanu un

atsaukšanu;
7.1.3. lēmuma pieņemšanu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai

reorganizāciju;
7.1.4. gada pārskata apstiprināšanu;
7.1.5. Valdes iesniegtā budžeta apstiprināšanu;
7.1.6. Valdes kārtējā darbības gada programmas apstiprināšanu;
7.1.7. Valdes uzdevumu noteikšanu kārtējā darbības gadā Biedrības mērķu un uzdevumu

izpildē;
7.1.8. citiem jautājumiem, kuri saskaņā ar likumu vai Statūtiem ir biedru sapulces

kompetencē.

8. Biedrības biedru kopsapulces tiesīgums.

8.1. Biedrības biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja Biedrības biedriem par sapulces
sasaukšanu bijis paziņots Statūtos noteiktajā kārtībā un laikā, un kopsapulcē
piedalās vai ir pārstāvēta vairāk nekā puse no biedru kopskaita.

8.2. Ja Biedrības biedru kopsapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar Statūtu
8.1.p. (nav kvoruma), Valde ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā Statūtu 6.1.p.
paredzētajā kārtībā sasauc atkārotu biedru kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību.
Atkārtotā Biedrības biedru kopsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos
jautājumus neatkarīgi no kopsapulcē pārstāvēto Biedrības biedru skaita, bet tikai
tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

9. Biedrības biedru kopsapulcē izskatāmie jautājumi.

9.1. Biedrības biedru kopsapulce vispirms apstiprina kopsapulcē izskatāmo jautājumu
darba kārtību.

9.2. Biedrības biedru kopsapulce var apspriest un pieņemt lēmumus tikai tajos darba
kārtības jautājumos, par kuriem Biedrības biedriem tika paziņots saskaņā ar Statūtu
5.2. p. vai 6.1.p. noteikumiem.
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9.3. Ja tiek sasaukta atkārtota Biedrības biedru kopsapulce, izskatāmi tikai tie jautājumi,
kas bija iekļauti sākotnējās Biedrības biedru kopsapulces dienas kārtībā.

10. Biedrības biedru kopsapulces norise.

10.1. Biedrības biedru kopsapulci atklāj un vada Valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks.

10.2. Biedrības biedru kopsapulci protokolē Valdes sekretārs. Biedru sapulces protokolu
noformē atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem.

10.3. Biedrības biedru kopsapulcēs balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad
aizklātu balsošanu pieprasa ne mazāk kā 25 sapulcē klātesošo Biedrības biedru un
biedru kopsapulce pieņem motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību.

11. Biedrības biedru kopsapulces lēmumu pieņemšana.

11.1. Katram Biedrības biedram Biedrības biedru kopsapulcē ir viena balss. Biedram nav
balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai
prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.

11.2. Biedrības biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no
klātesošo Biedrības biedru kopskaita, izņemot lēmumu par grozījumu izdarīšanu
Statūtos, Uzticības padomes locekļu, Valdes locekļu atsaukšanu, kā arī par
Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, kad nepieciešams
divu trešdaļu balsu vairākums no klātesošo Biedrības biedru kopskaita.

12. Biedrības Uzticības padome.

12.1. Biedrības biedru kopsapulce ievēl Biedrības Uzticības padomi, kas piedalās
Biedrības darbībā Statūtos noteiktajā kārtībā.

12.2. Uzticības padome nav pārvaldes institūcija, tai ir padomdevēja tiesības.

13. Biedrības Uzticības padomes sastāvs.

13.1. Biedrības Uzticības padome sastāv no ne mazāk kā pieciem locekļiem.

13.2. Par Uzticības padomes locekļiem nevar būt Biedrības Valdes locekļi un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas darbinieki.

14. Uzticības padomes vadība.

14.1. Uzticības padomes locekļi no sava vidus var ievēlēt Uzticības padomes
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa
pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.
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15. Uzticības padomes tiesības.

15.1. Uzticības padomei ir tiesības:

15.1.1. jebkurā laikā iepazīties ar Biedrības darbību un Biedrības dokumentiem;
15.1.2. piedalīties Biedrības biedru kopsapulcēs un Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
15.1.3. ierosināt sasaukt Biedrības biedru kopsapulci;
15.1.4. Biedrības biedru kopsapulcēs uzstāties ar ziņojumu;
15.1.5. iesniegt Valdei priekšlikumus un ierosinājumus.

16. Uzticības padomes darbība.

16.1. Uzticības padomes sēdes sasauc Uzticības padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības.
Katram padomes loceklim ir tiesības pieprasīt Uzticības padomes sēdes sasaukšanu,
motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.

16.2. Uzticības padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs no visiem Uzticības
padomes locekļiem.

16.3. Uzticības padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošajiem
locekļiem.

17. Biedrības Valde.

17.1. Biedrības darbību vada un to pārstāv Biedrības Valde, kas sastāv no Valdes
priekšsēdētāja, Valdes priekšsēdētāja vietnieka un Valdes locekļiem. Valde
Biedrības darbu vada kopīgi. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja
vietnieks pārstāv Biedrību kopīgi ar vienu Valdes locekli, kamēr pārējie septiņi
Valdes locekļi pārstāv Biedrību visi kopā.

17.2. Biedrības valde pārzina un vada visas Biedrības lietas un izlemj visus tos Biedrības
darbības jautājumus, kuri saskaņā ar Statūtiem nav vienīgi biedru kopsapulces
kompetencē, tajā skaitā, bet neierobežojot ar biedru naudu un iestāšanās maksu
apmēru apstiprināšanu kārtējam darbības gadam, Biedrības biedra uzņemšanu,
izstāšanos un izslēgšanu.

17.3. Valde atbild par visu Biedrības darbību, Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu
izpildi un biedru kopsapulces lēmumu izpildi.

17.4. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu
vainas dēļ.

18. Biedrības Valdes locekļu ievēlēšanas kārtība.

18.1. Biedrības Valdes locekļus deviņu cilvēku sastāvā ievēl Biedrības biedru
kopsapulce.

18.2. Biedrības Valdes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Valdes locekļus var ievēlēt
atkāroti uz jaunu pilnvaru laiku.

18.3. Valdes locekļus var atkārtoti ievēlēt Valdes sastāvā vairākus termiņus pēc kārtas.
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18.4. Biedrības biedru kopsapulce var atsaukt Valdes locekļus pirms viņu pilnvaru
termiņa beigām, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā
uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību,
kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

19. Valdes funkcijas.

19.1. Valde Statūtos noteiktajā kārtībā sasauc Biedrības biedru kopsapulci, izstrādā
kopsapulces darba kārtību, sagatavo kopsapulces lēmumu projektus, noformē un
izziņo kopsapulces lēmumus.

19.2. Valde ir tiesīga noraidīt, rediģēt vai apstiprināt Statūtu grozījumu projektus un
jautājumus par Statūtu grozījumiem iekļaut kopsapulces darba kārtībā.

19.3. Valde pārvalda biedrības mantu un lemj par biedrības finansu līdzekļu izlietošanu
atbilstoši likumiem, Statūtiem, biedru kopsapulces lēmumiem vai citu institūciju
lēmumiem.

19.4. Valde ir tiesīga izdarīt neparedzētas izmaiņas Biedrības biedru kopsapulcē
apstiprinātajā budžetā, nepārsniedzot 30% no kopsapulces apstiprinātā budžeta
apjoma, kuras jāapstiprina nākamajā pēc kārtas Biedrības biedru kopsapulcē.
Gadījumā, ja Biedrība gūst papildus ienākumus, kas nav paredzēti Biedrības biedru
kopsapulcē apstiprinātajā budžetā un kas var būt arī lielāki par 30% no kopsapulces
apstiprinātā budžeta apjoma, Valde ir tiesīga rīkoties ar papildus gūtajiem
ienākumiem bez īpašas izmaiņu saskaņošanas Biedrības biedru kopsapulcē.

19.5. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar tiesību aktiem.

19.6. Valde lemj par Biedrības biedru iestāšanos un izstāšanos.

19.7. Valde izskata un apkopo Biedrības biedru iesniegtos priekšlikumus par Biedrības
biedru kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

19.8. Valde pēc vajadzības izveido Biedrības komisijas un izstrādā to darbības
uzdevumus un principus.

19.9. Valde lemj par Biedrības dalību citās biedrībās un nodibinājumos.

19.10. Valde lemj par komercsabiedrības izveidošanu un ieguldījumiem komercsabiedrībā,
kuras saimnieciskās darbības mērķis būs papildus finansējuma nodrošināšana
Latvijas Nacionālās bibliotēkas un mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstības valstī
atbalstam.

20. Valdes darbība.

20.1. Biedrības Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne mazāk
kā desmit reizes gadā, par sēdes laiku, vietu un darba kārtību paziņojot Valdes
locekļiem pa e-pastu vai ar pasta vēstuli ne vēlāk kā piecas dienas iepriekš, kā arī
izvietojot atbilstošu paziņojumu Valdes telpās paziņojumiem paredzētā vietā.
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20.2. Biedrības Valdes sēdes ir tiesīgi sasaukt vismaz trīs Valdes locekļi, ievērojot
Statūtu 20.1.p. noteikto kārtību.

20.3. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja par tām ir atbilstoši paziņots Valdes locekļiem, un,
ja tajās piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.

20.4. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo Valdes locekļu
skaita. Balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumu, ja vismaz viens Valdes loceklis
pieprasa aizklātu balsošanu.

20.5. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi
rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

21. Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

21.1. Valdes priekšsēdētāju, viņa vietnieku ievēl Valdes locekļi no sava vidus uz vienu
gadu. Valdes priekšsēdētāju un vietnieku var ievēlēt atkārtoti. Valdes
priekšsēdētāju un vietnieku Valdes locekļi var atsaukt pirms termiņa beigām, ja par
to nobalso vismaz pieci Valdes locekļi un pārvēlēt jaunu.

21.2. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā visas Valdes priekšsēdētāja funkcijas bez
papildus pilnvarām pilda Valdes priekšsēdētāja vietnieks.

21.3. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbību un atbild par visu nepieciešamo
materiālu un lēmumu projektu sagatavošanu Valdes sēdēm, kā arī par Valdes
lēmumu noformēšanu un izziņošanu. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs.

21.4. Valdes sēdes tiek protokolētas, kur ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra
Valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu. Valdes sēžu protokoli
jāparaksta Valdes priekšsēdētājam un sekretāram. Valde var nolemt, ka Valdes sēžu
protokoli jāparaksta visiem klātesošajiem valdes locekļiem.

22. Direktors.

22.1. Biedrības valde ievēl Direktoru uz nenoteiktu laiku. Valdes locekļi var atsaukt
Direktoru, ja par to nobalso vismaz seši Valdes locekļi. Direktors pilda savus
pienākumus par atlīdzību.

22.2. Direktors atbilstoši Statūtiem, Biedrības biedru kopsapulces lēmumiem un Valdes
lēmumiem vada Biedrības ikdienas darbību un pārstāv Biedrību attiecībās ar
trešajām personām uz pilnvaras pamata.

22.3. Direktors ne retāk kā reizi ceturksnī vai pēc Valdes pieprasījuma sniedz Valdei
pārskatu par Biedrības darbību.

23. Biedrības darbības revīzija.

23.1. Biedrības darbības gads sakrīt ar kalendāro gadu.

23.2. Biedrības darbību vienu reizi gadā pārbauda un tās grāmatvedību revidē Biedrības
biedra kopsapulces izvēlēta revīzijas institūcija - zvērināts revidents.
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23.3. Biedrības revīzijas institūciju ievēl Biedrības biedru kopsapulce uz vienu gadu.
Revidents nevar būt Valdes loceklis, Uzticības padomes loceklis vai Direktors.
Biedrības revīzijas institūciju var ievēlēt atkārtoti.

23.4. Biedrības biedru kopsapulce var atsaukt un pārvēlēt revīzijas institūciju pirms viena
gada pilnvaru termiņa izbeigšanās.

23.5. Ja Biedrības revīzijas institūcija savu pilnvaru laikā kādu apstākļu dēļ pārtrauc savu
darbību, Valde nekavējoties sasauc Biedrības biedru kopsapulci jaunas revīzijas
institūcijas ievēlēšanai.

23.6. Revīzijas institūcija:

23.6.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju.
23.6.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu.
23.6.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu.
23.6.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
23.6.5. sniedz ziņojumu Biedrības biedru kārtējai kopsapulcei un pēc Valdes aicinājuma –

arī ārkārtas kopsapulcei.

23.7. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc zvērināta revidenta
atzinuma saņemšanas.

23.8. Valdes pienākums ir nodrošināt revīzijas institūcijai brīvu pieeju visiem Biedrības
dokumentiem.

24. Biedrības struktūrvienības.

24.1. Biedrība savu mērķu un uzdevumu īstenošanai izveido struktūrvienības.

25. Biedrības biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana.

25.1. Par Biedrības biedriem var būt 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskas personas, kā
arī juridiskas personas, izņemot valsts un pašvaldību iestādes.

25.2. Uzņemšanai par Biedrības biedru fiziska persona iesniedz Valdei iesniegumu, bet
juridiska persona - pilnvarotas institūcijas lēmuma norakstu un atbilstošu pārstāvja
pilnvarojumu.

25.3. Valde nodrošina iesniedzēja iepazīstināšanu ar Statūtiem un Biedrības biedru
kopsapulces svarīgākajiem lēmumiem, pārrunās noskaidro iesniedzēja atbilstību
Biedrības biedra nosacījumiem, viņa vēlēšanos un spējas piedalīties Biedrības
mērķu un uzdevumu izpildē.

25.4. Ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Valde lemj par
iesniedzēja uzņemšanu par Biedrības biedru vai par atteikumu uzņemt, turklāt
pamatkritērijs biedra uzņemšanai vai neuzņemšanai ir viņa vēlēšanās un spējas ar
savu darbību un finanšu līdzekļiem piedalīties Biedrības mērķu un uzdevumu
izpildē, kā arī apņemšanās izpildīt šo Statūtu un biedru kopsapulču lēmumu
prasības.
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25.5. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo iesniedzējam piecu dienu laikā no tā
pieņemšanas brīža.

25.6. Valdes negatīvo lēmumu iesniedzējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.
Ja arī biedru kopsapulce noraida iesniedzēja lūgumu, iesniedzējs nav uzņemts par
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa
beigām.

25.7. Trīsdesmit dienu laikā pēc paziņojuma par Valdes lēmuma pieņemšanu saņemšanas
uzņemtais Biedrības biedrs iemaksā Valdes noteikto iestāšanās maksu un biedra
naudu par to periodu, kurā pieņemts Valdes lēmums par uzņemšanu par biedru.

25.8. Biedrības biedrs atzīstams par uzņemtu pēc šo maksājumu iemaksāšanas.

25.9. Lai grozītu vai izbeigtu biedra tiesības, kas atšķiras no citu biedru tiesībām, vai
noteiktu biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā
biedra piekrišana.

25.10. Biedrības biedrs var izstāties no Biedrības, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
(juridiska persona - pilnvarotas institūcijas lēmuma norakstu) Valdei.

25.11. Izstājoties Biedrības biedrs nesaņem atpakaļ Biedrībai iemaksātos maksājumus.

25.12. Biedrības biedrus no Biedrības var izslēgt Biedrības Valde, ja biedrs nepilda
kopsapulces un valdes lēmumus, biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās
saistības, biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Statūtiem.  Jautājumu par
biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sapulces laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru
un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav
šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā
paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju.

25.13. Izslēgtais Biedrības biedrs nesaņem atpakaļ Biedrībai iemaksātos maksājumus.

26. Biedrības biedru tiesības un pienākumi.

26.1. Biedrības biedram ir tiesības:

26.1.1. piedalīties biedru kopsapulcēs, balsojot kopsapulcēs, piedalīties Biedrības darbības
jautājumu izlemšanā;

26.1.2. vēlēt Biedrības Uzticības padomi, Valdi un revīzijas institūciju un tikt ievēlētam
Valdē un Uzticības padomē;

26.1.3. piedalīties visos Biedrības pasākumos;
26.1.4. iesniegt Valdei priekšlikumus par kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem;
26.1.5. iesniegt Valdei motivētus priekšlikumus Statūtu grozījumiem, pēc pieprasījuma

saņemt kopsapulces lēmumu projektus, tajā skaitā Statūtu grozījumu projektus;
26.1.6. iepazīties ar Biedrības finansu atskaitēm un revīzijas ziņojumiem.

26.2. Biedrības biedram ir pienākums:
26.2.1. ievērot un godprātīgi pildīt Statūtu un biedru kopsapulces lēmumu noteikumus un

prasības;
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26.2.2. aktīvi piedalīties Statūtos norādīto Biedrības mērķu un uzdevumu izpildē;
26.2.3. savlaicīgi un pilnā apmērā iemaksāt noteikto iestāšanās maksu un biedra naudu.

27. Finanšu līdzekļu iegūšana un izlietošana.

27.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
27.1.1. biedru ikmēneša biedru naudas un iestāšanās maksas iemaksas;
27.1.2. citi finanšu līdzekļi un manta, tajā skaitā ziedojumi.

27.2. Biedri maksā Valdes noteikto biedra naudu par kārtējo gadu, iemaksājot to
Biedrības bankas kontā vai skaidrā naudā.

28. Biedrības darbības izbeigšana, turpināšana un reorganizācija.

28.1. Lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņem
Biedrības biedru kopsapulce.

28.2. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā pirms Biedrības mantas sadales biedru
sapulce nosaka personas, kurām ir tiesības uz šo mantu.

Saskaņā ar šo Statūtu 17.1. p. :

Undīne Būde ________________________________
valdes priekšsēdētāja

Olita Pričina-Voitika ________________________________
Valdes locekle/Direktore

Statūti apstiprināti kopsapulcē Rīgā, 2012.gada 29.martā.


