Latvijas karogs
statūti

1. nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS
1.1.

Biedrības nosaukums ir Latvijas karogs (turpmāk tekstā – Biedrība).
2. nodaļa. BIEDRĪBAS MĒRĶI

2.1.

Biedrības mērķi ir:

2.1.1. stiprināt Latvijas tautas izpratni un lepnumu par tās nacionālajiem simboliem,
vairojot un pilnveidojot valstiskās pašapziņas veidošanos;
2.1.2. pilnveidot un saglabāt Latvijas tautas vienojošā pamata – latviešu valodas,
kultūras un nacionālās identitātes, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un
bagātināšanos, kas ir vērsta uz Latvijas līdzsvarotu attīstību;
2.1.3. veicināt individuālo atbildību par valsts attīstību, kā arī ikvienam indivīdam
iemācīt pilsoniskās līdzdalības prasmes, zināšanas, attieksmes un vērtības.
2.1.4. attīstīt pilsonisko izglītību, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes.
2.1.5. aktīvi iesaistīties Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības un kopšanas
darbos un tautas kultūras dzīves pasākumos, tautas izglītošanā un radošu
projektu organizēšanā.
3. nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Savu mērķi Biedrība īsteno daudzveidīgā darbībā:
3.1.1. īsteno dažāda veida sabiedriskās aktivitātes, kas vērstas uz valstiskās pašapziņas
veidošanos un attīstīšanu;
3.1.2. veicina piederības izjūtu un uzticību Latvijai;
3.1.3. veic aptaujas, organizē sapulces un konferences, piedalās projektos un akcijās;
3.1.4. izstrādā un realizē ar valstiskās audzināšanas saistītus projektus un aktivitātes;
3.1.5. izdod informatīvos un citus materiālus;
3.1.6. Biedrība savu mērķu sasniegšanā un uzdevumu izpildē ievēro Latvijas Republikā
spēkā esošos likumus un normatīvos aktus.
3.2. Attiecībās ar politiskām partijām un ticībām biedrība turas pie neitralitātes
principa.
4. nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
4.1.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
5. nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

5.1.

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu
nosaka Biedrības valde.

5.2.

5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.5.

5.6.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums
ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata
pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa
paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei
motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
pieņemšanas brīža.
Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
biedrs nav nomaksājis biedra naudu līdz ikgadējai biedru kopsapulcei;
biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus;
biedrs nepilda savu pienākumu un uzņemtās saistības;
biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
Jautājumus par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei
lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
Ja Biedrības valde pieņem lēmumu atteikt uzņemt par biedru personai, kura vēlas
kļūt par biedru, ir tiesības viena mēneša laikā no motivēta atteikuma saņemšanas
dienas prasīt jautājumu izskatīšanu Biedrības sapulcei, kuras lēmums šajā
jautājumā ir galīgs un nepārsūdzams.
6. nodaļa. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
6.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
6.1.3. ievēlēt Biedrības pārvaldes un kontroles institūcijas un tikt ievēlētam tajās.
6.2. Biedrības biedru pienākumi:
6.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
6.3. Saistības biedriem var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu.
7. nodaļa. BIEDRĪBAS LĪDZEKĻI, TO VEIDOŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA
7.1.




Biedrības līdzekļi veidojas no:
biedru iestāšanās maksas un ikgadējām iemaksām;
ienākumiem no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;
brīvprātīgajiem fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem,
atskaitījumiem un novēlējumiem Biedrībai;

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka biedru sapulce un Biedrības valde.
Brīvprātīgie ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu to
izlietošanas mērķi tiek izlietoti tikai saskaņā ar izdarīto norādi. Izlietot šos
līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojuma, dāvinājuma vai atskaitījuma
izdarītāja vai novēlētāja rakstisku piekrišanu.
Lēmumu par biedrības līdzekļu piešķiršanu pieņem Biedrības valde. Priekšlikumus
Biedrības līdzekļu izlietojumam var izvirzīt jebkurš no valdes locekļiem un
Biedrības biedriem.
Biedrības līdzekļu izlietojuma priekšlikumam jābūt pamatotam. Biedrības valde
var pieprasīt iesniegt aprēķinus, projektus, ekonomiskos pamatojumus un citus
dokumentus, kas apliecina Biedrības līdzekļu izmantojuma lietderību. Biedrības
valde var nozīmēt priekšlikumu ekspertīzi vai patstāvīgi izstrādāt priekšlikuma
pamatojumu.
Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus normatīvajos aktos
paredzētos civiltiesiskos darījumus.
Peļņu no Biedrības ienākumiem ieskaita rezervē, kas pāriet uz nākamo
saimniecisko gadu. To var izmantot tikai šajos Statūtos paredzētiem mērķiem.
8. nodaļa. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Biedrības biedriem ir tiesības izveidot Biedrības teritoriālās un/vai tematiskās
struktūrvienības (sekcijas). Biedrības struktūrvienības (sekcijas) nav juridiskas
personas.
Lai izveidotu Biedrības struktūrvienību (sekciju), ir nepieciešams vismaz 5
biedrības biedru ierosinājums.
Lēmumu par Biedrības struktūrvienības (sekcijas) izveidošanu pieņem Biedrības
valde.
Struktūrvienības (sekcijas) darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar
Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.
Valdes lēmumu par atteikumu izveidot struktūrvienību (sekciju) 1 mēneša laikā
var pārsūdzēt Biedrības sapulcei, kuras lēmums šajā jautājumā ir galīgs.
9. nodaļa. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties
biedru sapulcē tikai personīgi.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
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.
Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot
katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

9.7.

9.8.

Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
Biedru sapulces lēmumi, kas saistīti ar Statūtu grozīšanu, Biedrības darbības
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemti, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas
no klātesošajiem biedriem. Citi pieņemtie lēmumi ir pieņemti, ja par to nobalso
vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
10. nodaļa. BIEDRĪBAS IZPILDINSTITŪCIJA.

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem ar
atsevišķām pārstāvības tiesībām, kuri vada un pārstāv Biedrību, pārvalda
Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, šiem Statūtiem,
Biedrības padomes un biedru sapulces lēmumiem, kā arī organizē Biedrības
grāmatvedības uzskaiti.
10.2. Biedrības valdi atklātās vēlēšanās ievēl Biedrības padome.
10.3. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Valdes loceklis ir tiesīgs
saņemt atlīdzību, ja par to lemj Biedrības padome.
10.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
11. BIEDRĪBAS PADOME
11.1. Biedrības padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv Biedrības
biedru intereses biedru sapulču starplaikā un statūtos noteiktajos ietvaros
uzrauga valdes darbību.
11.2. Padomes uzdevumi ir šādi:
11.2.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;
11.2.2. uzraudzīt, lai Biedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un
sapulces lēmumiem;
11.2.3. izskatīt Biedrības gada pārskatu;
11.2.4. pārstāvēt Biedrību tiesā visās Biedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā
arī valdes locekļu celtajās prasībās pret Biedrību un pārstāvēt Biedrību citās
tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem;
11.2.5. apstiprināt darījuma slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma slēgšanai starp Biedrību
un valdes vai padomes locekli vai saistīto personu, vai revidentu;
11.2.6. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir biedru sapulces kompetencē vai kas pēc
valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai biedru sapulcē,
un sniegt par tiem atzinumu.
11.3. Padomei ir tiesības:
11.3.1. Jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Biedrības stāvokli un iepazīties ar
visām valdes darbībām;
11.3.2. Pārbaudīt Biedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi un visu Biedrības mantu;
11.3.3. Uzticēt pārbaudi kādam no saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai
atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam;

11.4. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.
11.5. Biedrības Padome sastāv no 3 (trīs) Padomes locekļiem.
11.6. Padome tiek izveidota sekojošā veidā:
11.6.1. Padomes locekļi tiek ievēlēti biedru sapulcē.
11.7. Padomes locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti uz diviem gadiem no Biedrības biedru
vidus. Par Padomes locekļiem nevar būt Biedrības valdes locekļi.
11.8. Biedrības Padomes locekļi no sava vidus ievēl Biedrības Padomes priekšsēdētāju.
11.9. Biedrības Padomes sēdes sasauc Biedrības Padomes priekšsēdētājs pēc
vajadzības. Katram Biedrības Padomes loceklim ir tiesības pieprasīt Biedrības
Padomes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas vajadzību un nolūku.
11.10. Biedrības Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no visiem Biedrības
Padomes locekļiem. Biedrības Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu
vairākumu no klātesošajiem Biedrības Padomes locekļiem.
12. nodaļa. REVIDENTS.
12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz diviem gadiem.
12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
12.3. Revidents:
12.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
12.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
12.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
12.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
13. nodaļa. BIEDRU NAUDA
13.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu un iestāšanās maksu biedru sapulces
noteiktajā apmērā.
13.2. Biedru nauda par gadu jāsamaksā vismaz 10 dienas pirms kārtējās biedru sapulces.
13.3. Biedru naudas un iestāšanās maksas termiņu biedra kandidātiem nosaka
Biedrības valde.
14. nodaļa. BIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA.
14.1. Biedrības darbība var tikt izbeigta vai apturēta ‘’Biedrības un nodibinājumu
likumā’’ noteiktajā kārtībā.
14.2. Gadījumā, kad biedrības darbība netiek izbeigta pamatojoties uz tiesas spriedumu,
sapulce ievēl vismaz vienu likvidatoru, kas veic visus likvidācijas darbus.
14.3. Ja Biedrības darbība tiek izbeigta ar tiesas nolēmumu, tad tiesa ieceļ likvidatoru
un lemj par likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.

14.4. Biedrības likvidācijas gadījumā Biedrības parādu apmaksa tiek realizēta
normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā no Biedrības rīcībā esošajiem līdzekļiem.
Līdzekļi, kas atlikuši pēc parādu dzēšanas tiek izlietoti atbilstoši likvidācijas
sapulces lēmumam.
Biedrības valde:

_______________________________
Valdes priekšsēdētājs Rihards Kols

_______________________________
Valdes loceklis Artūrs Krūmiņš
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