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Biedrības LgSC statūti 
(2020. gada 15. marta redakcija) 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. LgSC (turpmāk tekstā – Biedrība) ir patstāvīga Biedrība, kuras darbības mērķi un 

uzdevumi ir noteikti šajos Statūtos. Biedrībai ir juridiskas personas statuss un tā 

darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un saskaņā ar 

šiem Statūtiem, tā ir bezpeļņas organizācija. 

 

1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir LgSC, krievu valodā – ЛгСЦ, angļu 

valodā – LgSC. 

 

1.3. Biedrības simboliku veido stilizēts organizācijas nosaukums (pielikums Nr.1). 

 

1.4. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās, sadarbojoties ar 

līdzīgām organizācijām citās valstīs, kā arī citām Biedrības intereses aizstāvošām, 

atbalstošām un iesaistītām iestādēm, fiziskām un juridiskām personām. 

 

1.5. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

2. BIEDRĪBAS MĒRĶIS 
 

2.1. Biedrības darbības mērķis ir sekmēt jauniešos Eiropas pilsonības apzināšanos un 

veicināt jauniešu iesaistīšanos Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un 

sociālās vides attīstībā, pārstāvēt un stiprināt saikni ar Latvijas diasporu, koordinēt 

ar to saistīto projektu izstrādi un realizēšanu. 

 

2.2. Biedrības galvenie uzdevumi: 

2.2.1. izstrādāt, koordinēt un realizēt projektus, kas sekmē jauniešu iesaistīšanos 

Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un sociālās vides attīstībā, 

2.2.2. apzināt jauniešus un studentus, kas nākuši no Latgales, un veicināt viņu 

sadarbību, 

2.2.3. veicināt latgaliskās pašapziņas celšanu un latgaliešu valodas lietošanu, attīstīt 

interesi par Latgales kultūrvidi, ekonomiku un sabiedriskajiem procesiem, 

2.2.4. sekmēt jauniešos Eiropas pilsonības apzināšanos, kā arī kopīgas eiropeiskās 

identitātes sajūtas un integrācijas veidošanos. 

 

2.3. Biedrības darbības metodes: 
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2.3.1. apkopot un izdot informatīvus materiālus (bukletus, video materiālus, avīzes, 

prospektus u.c.) par Latgales kultūras mantojumu, ekonomiskajiem un 

sabiedriskajiem procesiem un aktivitātēm, 

2.3.2. informēt sabiedrību par Biedrības darbību, 

2.3.3. sadarboties ar citām organizācijām un institūcijām mērķu sasniegšanai un 

projektu realizācijai, 

2.3.4. rīkot dažāda veida un rakstura apmācības, nometnes, seminārus, konferences un 

diskusijas, 

2.3.5. veikt izglītojošus, informējošus un izklaides pasākumus, 

2.3.6. sekmēt pētījumu veikšanu, 

2.3.7. popularizēt un izkopt studentu vidū latgaliskās tradīcijas, 

2.3.8. sekmēt likumdošanas pilnveidošanu Latgales novada interešu aizstāvēšanai, 

2.3.9. sadarboties ar Latgales pašvaldībām informācijas apmaiņā, kopēju projektu 

izstrādē un realizēšanā, 

2.3.10. aicināt Latgales jauniešus studēt un iegūt augstāko izglītību, kā arī veicināt jauno 

speciālistu atgriešanos Latgalē, 

2.3.11. rūpēties par organizācijas darbības mērķu izpildes ilglaicīgumu, jaunu aktīvistu 

piesaistīšanu, 

2.3.12. veikt citas Latvijas likumdošanā atļautās darbības. 

 

3. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN 

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 
  

3.1. Par Biedrības biedru (turpmāk tekstā – biedrs) var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska 

persona, kas ir ieinteresēta Biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos 

Statūtus, Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus, iesniedzot rakstisku 

pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu 

nosaka „Nolikums par jaunu biedru uzņemšanu", ko izstrādā un pieņem Biedrības 

valde (turpmāk tekstā – valde). 

 

3.2. (izslēgts ar 08.03.2008 statūtu grozījumiem) 

 

3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu vai izslēgšanu Biedrībā pieņem valde. Valdes 

lēmumu par atteikumu uzņemt par Biedrības biedru var pārsūdzēt biedru 

Kopsapulcē. 

 

3.4. Katram Biedrības biedram Biedrības Kopsapulcē pieder viena balss. 

 

3.5. Biedrības biedra tiesības: 

3.5.1. piedalīties visos Biedrības pasākumos un sapulcēs, izvirzīt priekšlikumus un 

apspriest izvirzītos jautājumus, 

3.5.2. piedalīties Biedrības vadības un revīzijas institūciju vēlēšanās, izvirzīt savu vai 

cita biedra kandidatūru, un tikt ievēlētam Biedrības vadības un revīzijas 

institūcijās, 

3.5.3. iepazīties un saņemt informāciju par Biedrību, tās darbību, 

3.5.4. brīvi darboties citās organizācijās, 
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3.5.5. valdes noteiktajā kārtībā lietot Biedrībai piederošo un lietošanā nodoto kopējo 

mantu, 

3.5.6. jebkurā laikā brīvi izstāties no Biedrības, par to iesniedzot rakstisku iesniegumu 

valdei, 

3.5.7. veikt cita veida darbību, kas atbilst Biedrības mērķiem un ir saistīta ar Biedrības 

uzdevumu veikšanu. 

 

3.6. Biedra pienākumi: 

3.6.1. ievērot Statūtus, piedalīties Biedrības darbībā, izpildīt uzdotos pienākumus un 

uzdevumus, 

3.6.2. aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, mērķu un uzdevumu īstenošanā, 

3.6.3. veikt biedru naudas iemaksas Kopsapulces noteiktajā apmērā un maksāšanas 

kārtībā, 

3.6.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības godu un prestižu sabiedrībā. 

 

3.7. Biedrības valde var izslēgt biedru no Biedrības, ja biedrs ir izdarījis kādu no 

sekojošiem pārkāpumiem: 

3.7.1. nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības pret Biedrību, 

3.7.2. ar savu darbību vai bezdarbību traucē Biedrības mērķu sasniegšanu, 

3.7.3. izdara  vienreizēju rupju Statūtu, Kopsapulces, valdes un tās priekšsēdētāja 

lēmuma pārkāpumu, kura rezultātā Biedrībai tiek nodarīts morāls un/vai materiāls 

zaudējums, 

3.7.4. izdarījis tādu amorālu pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāku darbību 

Biedrībā atbilstoši tās mērķim un uzdevumiem, 

3.7.5. veicis kādu citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto. 

 

3.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata tuvākās valdes sēdes laikā, 

uzaicinot arī izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. 

Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes 

lēmums par biedra izslēgšanu ar lēmuma motivāciju jāpaziņo rakstveidā 

izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 

 

3.9. Par īpašiem sasniegumiem Biedrības labā, pēc valdes priekšlikuma kopsapulcē 

piešķir goda biedra nosaukumu. 

 

3.10. Biedrības atbalstītāji ir personas, kas nav Biedrības biedri, bet atbalsta Biedrības 

mērķus un uzdevumus. Lēmumu par Biedrības atbalstītāja statusa piešķiršanu 

pieņem Biedrības valde. Biedrības atbalstītājiem  ir tiesības piedalīties 

Kopsapulcē, bet bez balsstiesībām. 

 

3.11. Ja biedrs no Biedrības izstājas vai tiek izslēgts, tam nav tiesības pretendēt vai 

atsavināt Biedrības īpašumu, tā daļas un finanšu līdzekļus, kā arī lietot Biedrības 

simboliku. 

 

4. PĀRVALDES STRUKTŪRA 
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4.1. Biedrības pārvaldes institūcija ir tās valde, valdes priekšsēdētājs un biedru 

Kopsapulce. 

 

5.  BIEDRU KOPSAPULCE 
 

5.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce. 

 

5.2. Kopsapulces tiesības un pienākumi: 

5.2.1. apstiprināt Biedrības statūtus un to grozījumus, 

5.2.2. ievēlēt un atcelt Biedrības valdi un revidentu, 

5.2.3. (izslēgts ar 05.03.2016. statūtu grozījumiem), 

5.2.4. (izslēgts ar 05.03.2016. statūtu grozījumiem), 

5.2.5. pieņemt un noteikt Biedrības goda biedrus, 

5.2.6. pieņemt lēmumu par Biedrības likvidēšanu. 

 

5.3. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties 

Kopsapulcē personīgi, attālināti – izmantojot tiešsaistes rīkus, vai, ar notariāli 

apstiprinātu pilnvaru, pilnvarot pārstāvniecībai kopsapulcē citu biedrības biedru. 

 

5.4. Kārtējo kopsapulci sasauc valdes priekšsēdētājs vienu reizi gadā – ne vēlāk kā 

līdz 31.martam. 

 

5.5. Ārkārtas Kopsapulci sasauc valde, ja to prasa valdes priekšsēdētājs, revidents vai 

10% no Biedrības biedriem, norādot sasaukšanas iemeslus. 

 

5.6. Par Kopsapulces sasaukšanu tās biedri tiek informēti, ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms sapulces, informējot katru biedru, par tās norises laiku un vietu. 

 

5.7. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

 

5.8. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek 

sasaukta atkārtota Kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

 

5.9. Kopsapulces atklāj, vada un slēdz valdes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos 

var atklāt cita persona, kas vada to līdz Kopsapulces vadītāja ievēlēšanai. 

 

5.10. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz 30% klātesošo 

balsstiesīgo biedru pieprasa aizklātu balsojumu. 

 

5.11. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības 

izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas 

no klātesošajiem biedriem. 
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5.12. Sēdes protokolu paraksta priekšsēdētājs un sēdes sekretārs. Sapulces dokumenti ir 

pieejami visiem biedriem atklāti. Katrs biedrs ir tiesīgs prasīt, lai viņam izsniedz 

protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā.  

 

6. VALDE  
  

6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, ko ievēl kopsapulcē uz diviem gadiem un kas 

sastāv no trim valdes locekļiem. 

 

6.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl: 

6.2.1. valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, 

6.2.2. valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš palīdz organizēt valdes darbu un valdes 

priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic viņa funkcijas, 

6.2.3. izvirza atbildīgos citu valdes pienākumu izpildei. 

 

6.3. Valdes pienākumi: 

6.3.1. veikt nepieciešamos pasākumus Statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai un 

kopsapulces lēmumu izpildei, 

6.3.2. iecelt un atcelt reģionālos koordinatorus, vadīt un pārraudzīt to darbu, 

6.3.3. izlemt jautājumus, kas nav kopsapulces kompetencē, 

6.3.4. sniegt Biedrības Kopsapulcei atskaiti par paveikto darbu, 

6.3.5. risināt ekonomiskos un finanšu jautājumus, piesaistot finansējumu Biedrības 

projektu realizācijai, 

6.3.6. noformēt valdes lēmumus un izziņot tos biedriem, 

6.3.7. iniciēt jaunu projektu realizēšanu un finansējuma piesaisti tiem, 

6.3.8. veikt visus nepieciešamos darbus, kas saistīti ar Biedrības ārējo un iekšējo 

publicitāti, jaunu biedru un interesentu piesaistīšanu Biedrības projektu 

realizācijai. 

 

6.4. Valde savu darbību veic valdes sēdēs. Valdes sēdes notiek valdes locekļiem 

iepriekš vienojoties par to biežumu, laiku un norises vietu vai arī ja sanākšanu 

pieprasa valdes priekšsēdētājs vai vismaz puse no valdes locekļiem. 

 

6.5. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no valdes locekļu 

skaita.  

 

6.6. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Ja balsojumā balsis dalās uz 

pusēm, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. 

 

6.7. Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopā ar vienu citu valdes locekli. 

Valdes priekšsēdētājs var pārstāvēt Biedrību atsevišķi. 

 

6.8. Valdes loceklis var izstāties no valdes, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdes 

priekšsēdētājam. 
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6.9. Ja Biedrības biedrs izstājas vai tiek izslēgts no Biedrības, biedrs tiek izslēgts arī 

no valdes. 

 

6.10. Ja valdes pilnvaru laikā no tās izstājas vai tiek izslēgts valdes loceklis, tad tā vietā 

stājas nākamais no valdes locekļu kandidātu saraksta, kas apstiprināts pēdējā 

Kopsapulcē. Ja tajā nav neviena kandidāta un valdē ir mazāk par 3 valdes 

locekļiem, valde sasauc ārkārtas Kopsapulci. 

 

7. VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS UN VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 

VIETNIEKS 
 

7.1. Valdes priekšsēdētājs: 

7.1.1. organizē valdes darbību, 

7.1.2. organizē un nodrošina valdes rīkojumu izpildi, 

7.1.3. vada valdes sēdes un Biedrības Kopsapulces, 

7.1.4. darbojas Biedrības vārdā, pārstāv to visās tiesu un administratīvajās iestādēs 

likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

 

7.2. Valdes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto valdes priekšsēdētaju uz valdes 

priekšsēdētāja pilnvaras pamata. 

 

8.  REĢIONĀLIE KOORDINATORI 
 

8.1. Reģionālos koordinatorus ieceļ valde uz vienu gadu. 

 

8.2. Reģionāliem koordinatoriem ir tiesības veikt savas aktivitātes gan neatkarīgi, gan 

sadarbojoties ar organizācijas pārvaldes institūcijām, gan ar citiem 

koordinatoriem, regulāri informējot par to valdi. Katra reģionālā koordinatora 

darbībai jāsaskan ar Biedrības statūtiem, Kopsapulces un valdes lēmumiem. 

 

9.  BIEDRĪBAS FINANSES UN MANTA 
 

9.1. Biedrības līdzekļus veido: 

9.1.1. Latvijas Republikas kā arī ārvalstu fizisko un juridisko personu brīvprātīgās 

iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi, 

9.1.2. Biedrības biedru naudas, 

9.1.3. ienākumi no Biedrības uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības, 

9.1.4. dotācijas, subsīdijas un cita veida finansējums, kas piesaistīts no fondiem, 

uzņēmumiem, citām organizācijām, 

9.1.5. par Biedrības līdzekļiem iegādāta manta, 

9.1.6. mantojumā iegūtais īpašums, 

9.1.7. citi ienākumi, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikas likumdošanu un 

normatīviem aktiem. 

 

9.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti tikai Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai. 
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9.3. Biedrības līdzekļu ieguldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka valde, saskaņā ar 

Kopsapulcē noteiktiem darbības uzdevumiem, kā arī ievērojot šo Statūtu 

noteikumus un vadoties no apstiprinātās budžeta izdevumu tāmes. Līdzekļu 

ieguldīšana un izlietošana veicama atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā 

noteiktajai kārtībai. 

 

9.4. Ar Kopsapulces lēmumu Biedrība ir tiesīga veidot speciālus fondus, kuri 

izlietojami attiecīgiem mērķiem, kas atbilst Statūtos noteiktajam darbības mērķim 

un uzdevumiem. 

 

9.5. Finanšu līdzekļi glabājas Biedrības norēķinu kontos bankās. 

 

9.6. Ar Biedrības īpašumu saistītas darbības nedrīkst kalpot par personiskās peļņas 

avotu Biedrības biedriem, tamdēļ nav pieļaujam peļņas sadalīšana starp Biedrības 

biedriem.   

 

10.  REVIDENTS 
 

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 

biedru Kopsapulce uz vienu gadu. 

 

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

 

10.3. Revidents: 

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, 

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu, 

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu, 

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

 

10.4. Revidents veic revīziju biedru Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 

reizi gadā. 

 

10.5. Biedru Kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

 

11.  LgSC DARBĪBAS IZBEIGŠANA 
 

11.1. Biedrības darbība izbeidzas, ja Kopsapulce Statūtos noteiktā kārtībā pieņem 

lēmumu par Biedrības pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienošanos vai 

pievienošanos citai organizācijai. 
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Valdes priekšsēdētāja  ______________  Edīte Husare 

 


