
 
Latvijas Dabas fonda statūti 

 
šobrīd spēkā esošie Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2005.gada 
29.septembrī (Statūti mainīti, fondam kļūstot par Nodibinājumu, saskaņā ar LR 
likumdošanu par sabiedriskajām organizācijām un to darbību Latvijā) 
 
1. nodaļa. Fonda nosaukums 
 
1.1. Fonda nosaukums ir “Latvijas Dabas fonds” (turpmāk tekstā saukts Fonds). 
 
2. nodaļa. Fonda mērķis 
 
2.1. Fonda mērķis ir veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu Latvijā. 
 
3. nodaļa. Mantas nodošana Fondam  
 
3.1. Fonda mantas kopumu veido: 
 
3.1.1. dibinātāju piešķirtā manta pirms un pēc Fonda ierakstīšanas Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā, 
 
3.1.2. juridisko un fizisko personu mantas piešķīrumi (ziedojumi) pēc Fonda 
ierakstīšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā, 
 
3.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības kā Fonda papilddarbības veida, 
 
3.1.4. juridisko un fizisko personu mērķiemaksas atsevišķu Fonda mērķprogrammu 
īstenošanas un uzdevumu sasniegšanas finansēšanai, kā arī konkrēta labuma saņēmēju 
loka atbalstam, 
 
3.1.5. citi atļauti ienākumi.  
 
3.2. Fonda dibinātāji un ziedotāji nodod Fondam naudas līdzekļus, iemaksājot tos 
Fonda bankas kontā. 
 
3.3. Ja Fondam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts 
pieņemšanas - nodošanas akts. 
 
3.4. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar 
ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā. 
 
4. nodaļa. Fonda līdzekļu izmantošanas kārtība  
 
4.1. Fonda līdzekļi tiek izmantoti: 
 
4.1.1. Fonda mērķu sasniegšanai; 
 
4.1.2. Fonda darbinieku algošanai; 
 



4.1.3. ekspertu un citu nepieciešamo speciālistu darba apmaksai; 
 
4.1.4. citiem izdevumiem, kas nepieciešami Fonda darbības nodrošināšanai. 
 
4.2. Par Fonda līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Valde, atbilstoši Padomes 
apstiprinātajam budžetam un Fonda stratēģijai. Projektus (t.sk. tāmi un projekta 
vadītāju) apstiprina Padome atbilstoši Statūtu 5.nodaļas noteikumiem.  
 
4.3. Ja Fondam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Fonda 
mērķu sasniegšanai un Fonda administratīvajai darbībai, Padome organizē šo lietu 
pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Fondam un izmantoti Fonda mērķu 
sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Fonda dibinātājiem, dalībniekiem, 
Padomes locekļiem, Valdei, ka arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz 
otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei. 
 
5. nodaļa. Fonda projekti   
 
5.1. Fonda projektu uzdevums ir nodrošināt Fonda mērķa un uzdevumu realizēšanu; 
 
5.2. Jebkura fiziska vai juridiska persona ir tiesīga iesniegt Fondam projekta 
pieteikumu. Padome izvērtē pieteiktā projekta atbilstību Fonda mērķiem, apstiprina 
projektu, projekta vadītāju, kā arī projekta tāmi; 
 
5.3. Apstiprinātais projekts lieto Fonda simboliku un izmanto Fonda administratīvos 
pakalpojumus. Darba veikšanai projekta vadītājs piesaista nepieciešamos speciālistus 
apstiprinātās tāmes ietvaros; 
 
5.4. Reizi gadā projektu vadītāji atskaitās Fonda Padomei par projekta realizāciju un 
līdzekļu izlietojumu; 
 
5.5. Ja projekts vai projekta vadītājs savas darbības laikā nonāk pretrunā ar Fonda 
mērķiem vai kaitē Fonda prestižam, Padome ir tiesīga projektu slēgt vai mainīt 
projekta vadītāju; 
 
5.6. Projekta, kura mērķi ir izpildīti vai saskaņā ar 5.5. punktu tā darbība tiek 
pārtraukta, materiālās un finansiālās vērtības paliek Fonda rīcībā. Par to turpmāko 
izmantošanu lemj Fonda Padome. 
 
6. nodaļa. Fonda darbības termiņš 
 
6.1. Fonds ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.  
 
7. nodaļa. Fonda mantas sadales kārtība Fonda likvidācijas gadījumā  
 
7.1. Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu 
apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām, nodibinājumiem vai citām 
juridiskām personām, kuru mērķi ir radniecīgi Fonda mērķiem. 
 
7.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai, nodibinājumam vai citai juridiskai personai 
ir nododami līdzekļi, izlemj Padome.\ 



 
8.nodaļa. Fonda Dibinātāju sapulce  
 
8.1. Kārtējo Dibinātāju sapulci sasauc Padome ne retāk kā reizi 3 gados. Ja laikus 
izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek 
sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo dibinātāju 
skaita, ja tajā piedalās vismaz viens dibinātājs.  
 
8.2. Ārkārtas Dibinātāju sapulci var sasaukt vismaz 10 dibinātāji. 
 
8.2. Dibinātāju sapulce lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 
 
9. nodaļa. Fonda pārvaldes institūcijas  
 
9.1. Fonda pārvaldes institūcijas ir Padome un Valde.  
 
9.2. Fonda Padome ir koleģiāla uzraudzības un padomdevēja institūcija.  
 
9.2. Valde tiek noteikta vienpersoniska. 
 
10. nodaļa. Padomes iecelšanas un atcelšanas kārtība, darbības termiņš 
 
10.1. Padome sastāv no 7 (septiņām) personām, kuras ieceļ un atceļ Fonda Dibinātāju 
sapulce.  
 
10.2.  Ja visi Fonda dibinātāji ir miruši, lēmumu par Padomes locekļu iecelšanu un 
atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem personas, kuras ir ziedojušas līdzekļus 
Fondam pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par 
gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas 
hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus). Attiecībā uz ziedotāju sapulci 
piemērojami 8.nodaļā minētie noteikumi. 
 
10.3. Padomes darbības termiņš 3 gadi.  
 
10.4. Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs, kuru ievēl Padomes locekļi no 
sava vidus uz Padomes pilnvaru laiku.  
 
10.5. Ja kāds Padomes loceklis nevar vai nevēlas turpmāk darboties Padomes darbā, 
tā vietā uz atlikušo Padomes termiņu tiek iecelts jauns padomes loceklis. 
 
10.6. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no Padomes 
locekļiem. 
 
10.7. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.  
 
10.8. Lēmumus par grozījumiem statūtos Padome pieņem ar 2/3 klātesošo balsu 
vairākumu. 
 
10.9. Padome sanāk uz sēdēm ne retāk kā reizi ceturksnī. Padomes sēdēs obligāti 
piedalās Valde ar padomdevēja tiesībām.  



 
11.nodaļa. Padomes funkcijas 
 
11.1. Padome: 
 
11.1.1. apstiprina Fonda ikgadējo stratēģiju un darbības virzienus;  
 
11.1.2. apstiprina Fonda gada pārskatu un plānoto budžetu  
 
11.1.3. uzrauga Fonda finansu līdzekļu izlietojumu; 
 
11.1.4. ieceļ/atceļ Valdi un nosaka Valdes atalgojumu 
 
11.1.5. lemj par sagatavoto projektu atbilstību Fonda darbības mērķiem un 
uzdevumiem,  
 
11.1.6. apstiprina projektu, projekta vadītāju, kā arī projekta tāmi, 
 
11.1.7. lemj par bankas kredītu ņemšanu un aizņēmuma/aizdevuma līguma slēgšanu; 
 
11.1.8. pārrauga Valdes darbu; 
 
11.1.9. lemj par nepieciešamām izmaiņām statūtos un tās apstiprina; 
 
11.1.10. sasauc Dibinātāju sapulci. 
 
12.nodaļa. Valdes iecelšanas un atcelšanas kārtība, darbības termiņš 
 
12.1. Valdi uz 3 gadiem ieceļ, kā arī atceļ Padome.  
 
12.2. Valdi var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu 
jebkurā gadījumā ir atzīstama Valdes rīcība, kas ir pretrunā ar Fonda statūtiem. 
 
12.3. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Fonda 
darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē. 
 
12.4. Valde pilda savus pienākumus par atlīdzību. 
 
12.5. Valdei var tikt atlīdzināti izdevumi, kas radušies ar pienākumu izpildi. Par 
izdevumu atlīdzināšanas kārtību un termiņiem lemj Padome. 
 
12.6. Valde lemj par tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes 
gaitā. 
 
13.nodaļa. Grozījumu izdarīšana statūtos 
 
13.1.  Statūti var tikt grozīti, ja Fonda mērķis nav efektīvi sasniedzams ar spēkā 
esošiem statūtiem.   
 



13.2. Pirms statūtu grozījumi tiek iesniegti attiecīgā reģistra iestādē, tie tiek 
apstiprināti Padomē un Padome tos ir atbalstījusi.  
 
14.nodaļa. Revīzijas institūcija 
 
14.1. Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents vai 
Revīzijas komisija.  
 
14.2. Lēmumu par Revīzijas institūcijas veidu (vienpersoniska vai koleģiāla (trīs 
personas)) pieņem Padome un ievēl tās locekļus.  
 
14.3. Revīzijas institūcija tiek ievēlēta uz trīs gadiem. 
 
14.4.  Fonda Revīzijas institūcija nevar būt Fonda Valde vai Padomes loceklis. 
 
14.5. Revīzijas institūcija: 
 
14.5.1. veic Fonda mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
 
14.5.2. dod atzinumu par Fonda budžetu un gada pārskatu; 
 
14.5.3. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu; 
 
14.5.4. sniedz ieteikumus par Fonda finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 
 
14.6. Revīzijas institūcija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 
 
14.7. Ja Revīzijas institūcija ir koleģiāla, tā pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu 
vairākumu.  
 
15.nodaļa. Simbolika 
 
15. Fonda simbolika ir stilizēts zivju dzenīša (Alcedo atthis) attēls. 
 

              
 
Pilnvarotie Dibinātāji :               
 
                                     ________________________I. Kabucis  
 
                                    ________________________ M. Kreilis 
 
                                    ________________________I. Račinska 
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