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1.nodaļa. Biedrības nosaukums un simbolika. 
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība”, saīsināti “LSPB” 

(turpmāk tekstā - Biedrība). Biedrības nosaukums angļu valodā ir “Bat Research 
Society of Latvia”. 

1.2. Biedrībai ir sava simbolika, kuru apstiprina kopsapulce. 
 

 
2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi. 

 
2.1. Biedrības darbības mērķis ir sekmēt sikspārņu pētniecību, aizsardzību un sabiedrības 
izglītošanu par tiem. 
2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:  
2.2.1. apvienot esošos sikspārņu pētniekus un entuziastus, iesaistīt savā darbībā jaunus 
dalībniekus;  
2.2.2. veikt un veicināt zinātniskos pētījumus;  
2.2.3.  izveidot un uzturēt zinātniskos sakarus ar līdzīga profila organizācijām un 
zinātniskām iestādēm Latvijā un ārzemēs;  
2.2.4. popularizēt sikspārņu izpētes sasniegumus un sugu aizsardzību Latvijā;  
2.2.5. organizēt konferences, sapulces, seminārus;  
2.2.6. publicēt zinātniskus, mācību un populārus izdevumus;  
2.2.7. veikt ekspertīzes, lasīt lekcijas un sniegt konsultācijas;  
2.2.8. sekmēt minēto mērķu realizēšanai nepieciešamo līdzekļu piesaisti. 
 
 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 
 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 
 
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona. Lēmumu par biedra 
uzņemšanu Biedrībā pieņem valde, pamatojoties uz pretendenta iesniegtu, noteiktas formas 
rakstisku pieteikumu. Personai, kas jaunāka par 16 gadiem, Biedrībai jāiesniedz vecāka vai 
aizgādņa parakstīta atļauja. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu 
nosaka Biedrības valde. Valde motivētu lēmumu par pieteicēja pieņemšanu Biedrībā paziņo 
rakstiski. 
4.2. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei; 
4.3. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  
4.3.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 
4.3.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.3.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
4.3.4. biedrs ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai; 
4.3.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 
4.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra 
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neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu 
no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu 
dienu) laikā no tā pieņemšanas brīža. 
4.5. Biedrības biedri maksā iestāšanās maksu un ikgadēju biedra maksu, kuras lielumu 
nosaka kopsapulce. Ar valdes lēmumu var ierosināt labprātīgas mērķa iemaksas noteiktu 
Biedrības pasākumu organizēšanai. 
4.6. Par izciliem ieguldījumiem sikspārņu izpētē un tās sasniegumu popularizēšanā Latvijas 
vai ārvalstu pilsoņi ar viņu piekrišanu var tikt ievēlēti par Biedrības Goda biedriem. Goda 
biedrus ievēlē kopsapulcē pēc valdes priekšlikuma. Goda biedriem ir visas biedra tiesības, 
tie tiek atbrīvoti no biedra naudas maksas, un tiem tiek izsniegts diploms par viņu ievēlēšanu.  
4.7. Biedrības valde uztur Biedru un Goda biedru sarakstu. 
 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 
 
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktajā kārtībā; 
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās un politiskās organizācijās; 
5.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.  
5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, valdes un valdes priekšsēdētāja 
lēmumus; 
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu. 
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

 
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 
struktūrvienības; 
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 
 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 
 
7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce, Valde un Valdes priekšsēdētājs. 
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Katram biedram kopsapulcē ir 
viena balss. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību, 
kam izsniegta pilnvara.   
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā. 
7.4. 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. 
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7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram 
biedram rakstisku uzaicinājumu.  
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 
7.7. 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. 
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir 
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 
7.9. Tikai biedru Kopsapulce ir tiesīga:  
7.9.1. izdarīt grozījumus Biedrības Statūtos;  
7.9.2. apstiprināt Biedrības budžetu un gada pārskatus;  
7.9.3. noteikt ikgadējās biedra maksas apmērus;  
7.9.4. izdarīt grozījumus Biedrības valdes sastāvā, ievēlēt vai atcelt valdes priekšsēdētāju un 
Revidentu;  
7.9.5. lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;  
7.9.6. izlemt citus ar Biedrības darbību saistītus konceptuālus jautājumus. 
 
 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija. 
 
8.1. Kopsapulce ievēl Biedrības izpildinstitūciju - valdi, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, 
un valdes priekšsēdētāju uz 2 gadiem. Kopsapulce ir tiesīga pirms valdes pilnvaru termiņa 
beigām atlaist valdi, ievēlot jaunu valdes sastāvu no biedru vidus. 
8.2.Valde ir Biedrības izpildu un rīcības institūcija, kas:  
8.2.1. vada Biedrības ikdienas darbu;  
8.2.2. lemj, pārvalda un rīkojas ar Biedrības mantu;  
8.2.3. lemj par Biedrības dalību citās sabiedriskās organizācijās;  
8.2.4. lemj par citiem jautājumiem, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. 
8.3. Valdes sēdes ir atklātas, tās notiek slēgti, ja to pieprasa vairāk nekā puse no sēdē esošiem 
valdes biedriem.  
8.4. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, ja sanākšanu pieprasa puse valdes biedru vai valdes 
priekšsēdētājs.  
8.5. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse valdes biedru. Valde 
lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā 
ir valdes priekšsēdētāja balss.  
8.6. Valdes sēdes protokolē. Valdes sēdēs ir jāatzīmē, kā ir balsojis katrs valdes biedrs.  
8.7. Valdes sēdes dienaskārtība tiek izziņota visiem valdes biedriem ne vēlāk kā četras dienas 
pirms sēdes.  
8.8. Katrs Valdes biedrs var iesniegt izskatīšanai valdei jebkuru ar Biedrības darbību saistītu 
jautājumu. Minētais jautājums rakstiskā veidā jāiesniedz valdei vēlākais sešas dienas pirms 
valdes sēdes.  
8.9. Valdes biedrs ir tiesīgs iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas, 
ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem valdes biedriem. Valdes priekšsēdētājs ir 
tiesīgs jautājumu iekļaut valdes dienas kārtībā ārpuskārtas bez balsošanas par šādu rīcību.  
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8.10. Ja Valdes sēdē izskatāmos jautājumus nevar izskatīt vienā sēdē vai tie prasa papildus 
ilgstošu sagatavošanas laiku, tad to izskatīšanas kārtībai tiek sastādīts darba plāns, ko 
apstiprina valde.  
8.11. Valdes priekšsēdētājs:  
8.11.1. pārstāv Biedrību privāto un publisko tiesību sfērā;  
8.11.2. vada valdes sēdes;  
8.11.3. pastāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus;  
8.11.4. Valdes pilnvarojuma robežās rīkojas ar Biedrības mantu un līdzekļiem.  
8.11.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi. 

 
9.nodaļa. Revidents. 

 
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 
biedru sapulce uz vienu gadu. 
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
9.3. Revidents: 
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas. 
 

 
10.nodaļa. Biedru nauda 

 
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 10 apmērā. 
 

11.nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība 
 

11.1. Biedrības līdzekļus veido: 
11.1.1. biedru iestāšanās un ikgadējās biedru maksas;  
11.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;  
11.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanai;  
11.1.4. citi likumdošanā atļautie ienākumi. 
11.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Valdes rīkojumiem tiek izlietoti: 
11.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei; 
11.2.2. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu. 
11.3. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi ir nepieciešami kāda Biedrības uzdevumiem 
atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī 
pasākuma realizācijai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Valde drīkst šos līdzekļus 
izmantot tikai attiecīgā uzdevuma realizēšanai. 
11.4. Par Biedrības līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild valdes 
priekšsēdētājs un valde, bet kontroli - Revidents. 
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12.nodaļa. Biedrības likvidācija 
 

12.1. Biedrības pašlikvidāciju veic valde, bet saskaņā ar kopsapulces lēmumu vai tiesas 
lēmumu to var veikt arī īpaši iecelts likvidators.  
12.2. Likvidators pabeidz Biedrības iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, pārdod 
Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, 
apmierina citas pretenzijas.  
12.3. Atlikušo naudu un mantas likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi Biedrības 
pēdējā kopsapulce. Atlikušo naudu un mantas nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem. 
 
 
Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē “Niedrājos” Glūdas pag., Jelgavas nov., 2016.gada 
26. decembrī. 
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