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Reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā 

Rīgā, 2015.gada 2.oktobrī ar Nr. 40008243048 

 
Statūti pieņemti ar 2015. gada 14. jūlija biedru kopsapulces lēmumu un 2021.gada 31.marta kopsapulcē 

jaunā redakcijā. 

 

 

 

Rīgas Fotonikas centrs biedrības 
 

S t a t ū t i 

1.  Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Rīgas Fotonikas biedrība (turpmāk tekstā – Biedrība) ir biedrība, kuras darbības 

mērķi un uzdevumi ir noteikti Statūtos. 

1.2. Biedrības nosaukums ir “Rīgas Fotonikas centrs”. Saīsinājumā biedrības nosaukums 

ir RFC. 

1.3. Biedrības nosaukums angļu valodā ir tulkots “Riga Photonics Centre”. 

1.4. Biedrība ir juridiska persona ar savu norēķinu kontu bankā, patstāvīgu bilanci, 

zīmogu un nosaukumu. 

1.5. Biedrības simboliku apstiprina biedrības kopsapulce. Biedrības simbolikas lietošana 

un tiražēšana pieļaujama tikai ar Valdes lēmumu. 

1.6. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.7. Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, Zinātniskās darbības 

likumu, tās statūtiem un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

2.  Darbības mērķi, uzdevumi un metodes. 

2.1. Biedrības darbības mērķis ir veicināt fotonikas, kvantu zinātņu, kosmosa zinātņu un 

saistīto tehnoloģiju attīstību. 

2.2. Biedrība ir bezpeļņas organizācija. Šo statūtu 2.1.p. norādīto mērķi un uzdevumus 

Biedrība īsteno, darbojoties atklāti, demokrātiski, tiesību aktos noteiktajos ietvaros 

un kārtībā. Biedrība saimniecisko darbību veic tikai un vienīgi, lai sasniegtu savus 

mērķus. Biedrības uzdevumi ir: 

2.2.1. darboties kā starptautiski konkurētspējīgam zinātniskajam institūtam 

Latvijā un vienotā zinātnes telpā Eiropā fotonikas, kvantu zinātņu, kosmosa 

tehnoloģiju, nanotehnoloģiju un saistīto zinātņu nozaru jomās (turpmāk 

tekstā F-jomas) atbilstoši Zinātniskās darbības likuma prasībām; 

2.2.2. sniegt apmācību un pārkvalifikācijas pakalpojumus, piedāvāt stažēšanās 

iespējas, sniegt karjeras izvēles pakalpojumus un sekmēt indivīdu intelekta 

un izpratnes pieaugumu STEM jomās; 

2.2.3. veicināt F-jomu inovatīvās ekosistēmas darbību, kurā ir zinātniskie 

institūti, uzņēmumi, universitātes un citas izglītības iestādes, kā arī valsts 

aģentūras, kas ir saistītas ar F-jomām; 
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2.2.4. īstenot savai zinātniskās darbībai atbilstošus RFC ar uzņēmumiem 

pasūtījuma un sadarbības pētnieciskos projektus, kā arī īstenot mecenātu un 

sponsoru finansētus pētnieciskus projektus; 

2.2.5. sekmēt un veicināt jaunu inovatīvu zinātnisku ideju īstenošanu 

visdažādākajās sadarbības formās; 

2.2.6. īstenot zinātniski popularizējošu darbību F- jomās; 

2.2.7. pārstāv un aizstāv F-jomas pētniecības institūtu, laboratoriju un 

uzņēmumu intereses augstskolu, zinātnisko institūciju, valsts un 

starptautiskā līmenī; 

2.2.8. veicina inovatīvo darbību F-jomās; 

2.2.9. īsteno personāla politiku savu mērķu sasniegšanai.  

3. Biedrības zinātniskā darbība. 

3.1. Biedrība īsteno zinātniskās darbības pārvaldību atbilstoši Zinātniskās darbības 

likuma prasībām. Biedrības Valde apstiprina akadēmisko personālu.  

3.2. Veic fundamentālās un lietišķās zinātnes pētījumus, to rezultātu izplatīšanu, pārnesi. 

3.3. Organizē zinātnisko rezultātu virzību uz tirgu, t.sk. eksperimentālās izstrādes, 

prototipu veidošana, testēšanu un mērogošanu. 

3.4. Sniedz zināšanu ietilpīgus konsultatīvus pakalpojumus, t.sk. ekspertīzes, padomus. 

3.5. Piedalās ar zinātni saistītu projektu F-jomas attīstībai sagatavošanā un īstenošanā. 

3.6. Piesaista līdzekļus vai no mecenātiem vai no publikas, lai piepildītu savu lomu, kā 

sabiedrības labdarības organizācija ar labdarības jomu veicināt zinātni. 

3.7. Izveido, piešķirt un pārvalda stipendijas vai godalgas ar nolūku veicināt zinātni F-

jomās Latvijā. 

3.8. Izveido sadarbību ar zinātniskām institūcijām, firmām, izglītības un citām iestādēm 

Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu F-jomu attīstību Latvijā. 

4. Biedrības vadība. 

4.1. Biedrību pārvalda Biedrības biedru kopsapulce un Biedrības Valde. Biedrības Valde 

ir Biedrības izpildinstitūcija. 

4.2. Zinātnisko darbību organizē Zinātniskā padome. 

5. Biedrības biedru kopsapulce. 

5.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedrības biedru kopsapulce. Savas tiesības 

piedalīties Biedrības pārvaldē Biedrības biedri īsteno kopsapulcē. 

5.2. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas Biedrības biedru kopsapulces. 

5.3. Biedrības biedru kopsapulces tiek sasauktas Valdes noteiktā vietā vai attālināti 

virtuālā vidē.  

6. Kārtējās Biedrības biedru kopsapulces sasaukšana. 

6.1. Kārtējo biedru kopsapulci sasauc Valde ik gadu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 

kalendārā darbības gada beigām. 
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6.2. Kārtējā Biedrības biedru kopsapulce sasaucama, par to paziņojot katram Biedrības 

biedram ne vēlāk kā četrpadsmit 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. 

6.3. Biedrības biedru kopsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka Valde un 

apstiprina Biedrības biedru kopsapulce. 

6.4. Biedrības biedriem ir tiesības iesniegt Valdei pamatotu lūgumu iekļaut Biedrības 

biedru kopsapulces darba kārtībā citus jautājumus. 

7. Ārkārtas Biedrības biedru kopsapulces sasaukšana. 

7.1. Ārkārtas Biedrības biedru kopsapulce sasaucama, par to paziņojot katram Biedrības 

biedram vismaz četrpadsmit 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 ārkārtas kopsapulces lēmuma projektiem. 

7.2. Ārkārtas biedrības biedru kopsapulce sasaucama, ja to pieprasa 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. 

7.3. Biedrības biedru ārkārtas kopsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka 

ierosina kopsapulces ierosinātājs, motivējot dienas kārtībā iekļaujamos jautājumus un 

rakstiski tos iesniedzot Valdei. 

8. Biedrības biedru kopsapulces kompetence. 

8.1. Vienīgi Biedrības biedru kopsapulcei ir tiesības lemt par: 

8.1.1. grozījumu izdarīšana Statūtos; 

8.1.2. Valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu; 

8.1.3. lēmuma pieņemšanu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju; 

8.1.4. gada pārskata apstiprināšanu; 

8.1.5. Valdes iesniegtā budžeta apstiprināšanu; 

8.1.6. Valdes kārtējā darbības gada programmas apstiprināšanu; 

8.1.7. Valdes uzdevumu noteikšanu kārtējā darbības gadā Biedrības mērķu un 

uzdevumu izpildē; 

8.1.8. citiem jautājumiem, kuri saskaņā ar likumu vai Statūtiem ir biedru sapulces 

kompetencē. 

9. Biedrības biedru kopsapulces tiesīgums. 

9.1. Biedrības biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja Biedrības biedriem par sapulces 

sasaukšanu bijis paziņots Statūtos noteiktajā kārtībā un laikā, un kopsapulcē piedalās 

vairāk nekā puse no uz sapulces brīdi reģistrēto biedru kopskaita.  

9.2. Ja Biedrības biedru kopsapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar Statūtu 

9.1.p. (nav kvoruma), Valde ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā Statūtu 7.1.p. 

paredzētajā kārtībā sasauc atkārtotu biedru kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. 

Atkārtotā Biedrības biedru kopsapulce ir tiesīga izlemt visus darba kārtībā iekļautos 
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jautājumus neatkarīgi no kopsapulcē pārstāvēto Biedrības biedru skaita, bet tikai tādā 

gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri. 

10. Biedrības biedru kopsapulcē izskatāmie jautājumi. 

10.1. Biedrības biedru kopsapulce vispirms apstiprina kopsapulcē izskatāmo jautājumu 

darba kārtību. 

10.2. Biedrības biedru kopsapulce var apspriest un pieņemt lēmumus tikai tajos darba 

kārtības jautājumos, par kuriem Biedrības biedriem tika paziņots saskaņā ar Statūtu 

6.2. p. vai 7.1.p. noteikumiem. 

10.3. Ja tiek sasaukta atkārtota Biedrības biedru kopsapulce, izskatāmi tikai tie jautājumi, 

kas bija iekļauti sākotnējās Biedrības biedru kopsapulces dienas kārtībā. 

11. Biedrības biedru kopsapulces norise. 

11.1. Biedrības biedru kopsapulci atklāj un vada Valdes priekšsēdētājs, ja biedru 

kopsapulce neievēl citu. 

11.2. Biedrības biedru kopsapulci protokolē. Biedru sapulces protokolu noformē atbilstoši 

Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumiem. 

12. Biedrības biedru kopsapulces lēmumu pieņemšana. 

12.1. 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.  

12.2. Biedrības biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no 

klātesošo Biedrības biedru kopskaita, izņemot lēmumu par grozījumu izdarīšanu 

Statūtos, Valdes locekļu atsaukšanu, kā arī par Biedrības darbības izbeigšanu, 

turpināšanu vai reorganizāciju, kad nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums no 

klātesošo Biedrības biedru kopskaita. 

13. Zinātnieku kopsapulce. 

13.1. Zinātnieku kopsapulci veido Biedrībā ievēlētie zinātnieki ar doktora grādu. 

13.2. Zinātnieku kopsapulce darbojas saskaņā ar tās darbības nolikumu un ievēl 

Zinātniskajā padomē vismaz piecus zinātniekus.  

13.3. Zinātnieku kopsapulce sanāk vismaz reizi gadā un apstiprina ziņojumu par 

zinātnisko darbību aizvadītajā gadā, nākamā gada darba plānu. Tās sēdes protokolē. 

14. Biedrības Valde. 

14.1. Biedrības darbību vada un to pārstāv Biedrības Valde, kas sastāv no Valdes 

priekšsēdētāja, un vēl četriem Valdes locekļiem (kopā pieci Valdes locekļi). Valde 

Biedrības darbu vada kopīgi. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, vai ne 

mazāk par diviem Valdes locekļiem kopā. 

14.2. Biedrības Valde pārzina un vada visas Biedrības lietas un izlemj visus tos Biedrības 

darbības jautājumus, kuri saskaņā ar Statūtiem nav vienīgi biedru kopsapulces 

kompetencē.  

14.3. Valde atbild par visu Biedrības darbību, Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu 

izpildi un biedru kopsapulces lēmumu izpildi. 
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14.4. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu 

vainas dēļ. 

15. Biedrības Valdes locekļu ievēlēšanas kārtība. 

15.1. Biedrības Valdes locekļus piecu cilvēku sastāvā no Biedrības biedriem ievēl 

Biedrības biedru kopsapulce. 

15.2. Biedrības Valdes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Valdes locekļus var ievēlēt 

atkāroti uz jaunu pilnvaru laiku. 

15.3. Valdes locekļus var atkārtoti ievēlēt Valdes sastāvā vairākus termiņus pēc kārtas. 

15.4. 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, likumu normu pārkāpumi, 

nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības 

zaudēšana. 

15.5. Valdes loceklis var atteikties no pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās jebkurā 

laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei. 

15.6. Valde ievēl valdes priekšsēdētāju, kura uzdevums ir vadīt biedrību atbilstoši 

biedrības mērķiem un uzdevumiem. 

15.7. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies viņa pienākumu 

izpildes gaitā, ja viņš to var dokumentāli pierādīt. Brīvprātīgais var prasīt tādu 

izdevumu segšanu, kas radušies viņa pienākumu izpildes gaitā, ja viņš to var 

dokumentāli pierādīt un valde ir ar brīvprātīgo vienojusies par attiecīgo pienākumu 

izpildi un izmaksu segšanu. 

15.8. Valde atskaitās par darbību Biedru kopsapulcē. 

16. Valdes funkcijas. 

16.1. Valde Statūtos noteiktajā kārtībā sasauc Biedrības biedru kopsapulci, izstrādā 

kopsapulces darba kārtību, sagatavo kopsapulces lēmumu projektus, noformē un 

izziņo kopsapulces lēmumus. 

16.2. Valde ir tiesīga noraidīt, rediģēt vai apstiprināt Statūtu grozījumu projektus un 

jautājumus par Statūtu grozījumiem iekļaut kopsapulces darba kārtībā. 

16.3. Valde pārvalda Biedrības mantu un lemj par biedrības finansu līdzekļu izlietošanu 

atbilstoši likumiem, Statūtiem, biedru kopsapulces lēmumiem vai citu institūciju 

lēmumiem. 

16.4. Valde ir tiesīga izdarīt neparedzētas izmaiņas Biedrības biedru kopsapulcē 

apstiprinātajā budžetā, nepārsniedzot 20% 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 20% no kopsapulces 

apstiprinātā budžeta apjoma, Valde ir tiesīga rīkoties ar papildus gūtajiem 

ienākumiem bez īpašas izmaiņu saskaņošanas Biedrības biedru kopsapulcē. 

16.5. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar LR tiesību aktiem un 

Biedrības Finanšu un grāmatvedības politiku. 

16.6. Valde lemj par Biedrības biedru iestāšanos un izstāšanos. 
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16.7. Valde izskata un apkopo Biedrības biedru iesniegtos priekšlikumus par Biedrības 

biedru kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem. 

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

un principus. 

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

16.10. Valde lemj par komercsabiedrības izveidošanu un ieguldījumiem 

komercsabiedrībā, kuras saimnieciskās darbības mērķis būs papildus finansējuma 

nodrošināšana F-jomu attīstībai atbalstam. 

17. Valdes darbība. 

17.1. 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. 

17.2. Biedrības Valdes sēdes ir tiesīgi sasaukt vismaz trīs Valdes locekļi. 

17.3. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja par tām ir atbilstoši paziņots Valdes locekļiem, un, 

ja tajās piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. 

17.4. 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. Ja valdes locekļi sēdē ir pāra skaitā, valdes priekšsēdētāja 

balss ir izšķirošā. 

17.5. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi 

rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. 

18. Valdes priekšsēdētājs. 

18.1. Valdes priekšsēdētāju ievēl Valdes locekļi no sava vidus uz trijiem gadiem. Valdes 

priekšsēdētāju var ievēlēt atkārtoti. Valdes priekšsēdētāju Valdes locekļi var atsaukt 

pirms termiņa beigām, ja par to nobalso vismaz trīs Valdes locekļi un pārvēlēt jaunu. 

18.2. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbību un atbild par visu nepieciešamo 

materiālu un lēmumu projektu sagatavošanu Valdes sēdēm un Biedru kopsapulcei, kā 

arī par Valdes lēmumu noformēšanu un izziņošanu. Valdes sēdes vada Valdes 

priekšsēdētājs. 

18.3. 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. 

19. Zinātniskā padome. 

19.1. Zinātniskā padome organizē Biedrības zinātnisko darbību. 

19.2. Zinātniskā padome darbojas saskaņā ar Nolikumu par Zinātniskās padomes darbību.  

19.3. Tā ievēl akadēmisko personālu atbilstoši Nolikumam par Biedrības akadēmiskā 

personāla vēlēšanām. 

19.4. Zinātniskā padome iesniedz Valdei Biedrības Zinātniskās darbības atskaiti par 

iepriekšējo gadu, nākamā gada darba plānu, budžeta projektu, organizē Biedrības 

zinātniskās infrastruktūras un aprīkojuma uzturēšanu, apkopi un atjaunošanu. 
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20. Biedrības darbības revīzija. 

20.1. Biedrības darbības gads sakrīt ar kalendāro gadu. 

20.2. Biedrības darbību biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā vienu reizi 

gadā pārbauda un tās grāmatvedību revidē kopsapulces ievēlēts revidents uz vienu 

gadu. 

20.3. Revidents nevar būt Valdes loceklis. Biedrības revidentu var ievēlēt atkārtoti. 

20.4. Biedrības biedru kopsapulce var atsaukt un pārvēlēt revidentu pirms viena gada 

pilnvaru termiņa izbeigšanās. 

20.5. Ja Biedrības revidents savu pilnvaru laikā kādu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību, 

Valde nekavējoties sasauc Biedrības biedru ārkārtas kopsapulci jauna revidenta 

ievēlēšanai.  

20.6. Revidents: 

20.6.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju. 

20.6.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu. 

20.6.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu. 

20.6.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu. 

20.6.5. sniedz ziņojumu Biedrības biedru kārtējai kopsapulcei un pēc Valdes 

aicinājuma – arī ārkārtas kopsapulcei. 

20.7. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma 

saņemšanas.  

20.8. Valdes pienākums ir nodrošināt revidenta brīvu pieeju visiem Biedrības 

dokumentiem. 

21. Biedrības struktūrvienības. 

21.1. Biedrība savu mērķu un uzdevumu īstenošanai var izveidot struktūrvienības. 

22. Biedrības biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana. 

22.1. Par Biedrības biedriem var būt 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskas personas, kuras 

darbība ir saistīta ar F-JOMU, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. 

Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības 

valde.  

22.2. 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. 

22.3. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu 

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. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo iesniedzējam piecu 

dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

22.4. Valdes negatīvo lēmumu iesniedzējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. 
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22.5. Ja arī biedru kopsapulce noraida iesniedzēja lūgumu, iesniedzējs nav uzņemts par 

Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada. 

22.6. 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. 

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

22.8. 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. 

22.9. Biedrības biedrs var izstāties no Biedrības, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

(juridiska persona - pilnvarotas institūcijas lēmuma norakstu) Valdei. 

22.10. Izstājoties Biedrības biedrs nesaņem atpakaļ Biedrībai iemaksātos maksājumus. 

22.11. 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 sēdes 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. 

22.12. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu biedrs var pārsūdzēt biedru sapulcē.  

23. Biedrības biedru tiesības un pienākumi. 

23.1. Biedrības biedram ir tiesības: 

23.1.1. piedalīties biedru kopsapulcēs, balsojot kopsapulcēs, piedalīties Biedrības 

darbības jautājumu izlemšanā; 

23.1.2. piedalīties visos Biedrības pasākumos un zinātniskajā darbībā; 

23.1.3. iesniegt Valdei priekšlikumus par kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem; 

23.1.4. iesniegt Valdei motivētus priekšlikumus Statūtu grozījumiem, pēc 

pieprasījuma; 

23.1.5. saņemt kopsapulces lēmumu projektus, tajā skaitā Statūtu grozījumu 

projektus; 

23.1.6. iepazīties ar Biedrības finansu atskaitēm un revīzijas ziņojumiem; 

23.1.7. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu; 

23.1.8. piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos. 

23.2. Biedrības biedram ir pienākums: 

23.2.1. ievērot un godprātīgi pildīt Statūtu un biedru kopsapulces lēmumu 

noteikumus un prasības; 

23.2.2. aktīvi piedalīties Statūtos norādīto Biedrības mērķu un uzdevumu izpildē, 

t.sk. apmeklēt kārtējās un ārkārtējās biedru kopasapulces; 

23.2.3. savlaicīgi un pilnā apmērā iemaksāt noteikto iestāšanās maksu un biedra 

naudu. 
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24. Finanšu līdzekļu iegūšana un izlietošana. 

24.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido: 

24.1.1. biedru ikmēneša biedru naudas; 

24.1.2. citi finanšu līdzekļi un manta, tajā skaitā ziedojumi. 

24.2. Biedri maksā Valdes noteikto biedra naudu par kārtējo gadu, iemaksājot to Biedrības 

bankas kontā. 

25. Biedrības darbības izbeigšana, turpināšana un reorganizācija. 

25.1. Lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju pieņem 

Biedrības biedru kopsapulce. 

25.2. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā pirms Biedrības mantas sadales biedru 

sapulce nosaka personas, kurām ir tiesības uz šo mantu. 

 

Valdes priekšsēdētājs:  /___________________/  

 


