Latvijas Dabas fonda

STATŪTI

APSTIPRINĀTI:
Dibināšanas sapulcē Rīgā, 29.09.2005
Ar GROZĪJUMIEM:
Rīgā, 30.03.2016
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1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi
Fonda nosaukums ir “Latvijas Dabas fonds” (turpmāk tekstā saukts Fonds).
1.1. Fonda nosaukuma abreviatūra ir „LDF”.
1.2. Fonda nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Fund for Nature”.
1.3. Fonda nosaukuma tulkojuma angļu valodā abreviatūra ir „LFN”.
1.4. Fonda logotips ir stilizēts zivju dzenīša (Alcedo atthis) attēls.
1.5. Fonds ir dibināts uz nenoteiktu laiku.
1.6. Fonds ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas savu sabiedriskā labuma mērķu
sasniegšanai sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, kapitālsabiedrībām, kā
arī privātām juridiskām un fiziskām personām.
2. nodaļa. Fonda mērķis un uzdevumi/darbības nozares
2.1. Fonda mērķis ir veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu Latvijā.
2.2. Mērķa sasniegšanai Fonds darbojas sekojošos virzienos:
2.2.1. Dabas aizsardzības politika, kuras galvenais mērķis ir vides un dabas
aizsardzības interešu integrācija likumdošanā;
2.2.2. Sabiedrība un dabas izglītība, kuras galvenais mērķis ir sabiedrības
informēšana par vides, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības aspektiem
un sabiedrības iesaistīšana Fonda aktivitātēs;
2.2.3. Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, kuras galvenais mērķis ir veicināt
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežos, agroainavā, piekrastē, purvos,
jūrā un saldūdeņos, kā arī formulēt sabiedrības viedokli par dažādu
tautsaimniecības sektoru darbības ietekmi uz vidi;
2.2.4. Aizsargājamas sugas un biotopi, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt
labvēlīgu aizsardzības stāvokli apdraudētiem biotopiem un sugām;
2.2.5. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuras galvenais mērķis ir veikt īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu.
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, dalībnieki un ziedotāji nodod Fondam naudas līdzekļus, iemaksājot
tos Fonda bankas kontā.
3.3. Ja Fondam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts
2

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 Fonda mērķu sasniegšanai, tai skaitā:
4.1.1. Fonda darbinieku algošanai;
4.1.2. ekspertu un citu nepieciešamo speciālistu darba apmaksai;
4.1.3. citiem izdevumiem, kas nepieciešami Fonda darbības nodrošināšanai.
4.2. Par Fonda līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Valde, atbilstoši Padomes
apstiprinātajam budžetam un Fonda darbības plānam.
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, Valdes locekļiem, kā arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot
radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.
5. nodaļa. Fonda mantas sadales kārtība Fonda likvidācijas gadījumā
5.1. Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu
apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām, nodibinājumiem vai citām
juridiskām personām, kuru mērķi visvairāk atbilst Fonda mērķiem.
5.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai, nodibinājumam vai citai juridiskai personai ir
nododami līdzekļi, izlemj Padome.
6. nodaļa. Fonda pārvaldes institūcijas
6.1. Fonda pārvaldes institūcijas ir Dalībnieku sapulce, Padome un Valde, kas sastāv no 2
(diviem) valdes locekļiem – direktora un Padomes priekšsēdētāja.
6.2. Fonda Dibinātāji savu statusu saglabā līdz Fonda darbības izbeigšanai. Dibinātājiem
ir tiesības piedalīties Fonda pārvaldē, iesaistoties Fonda pārvaldes institūcijās.
Dalībnieku sapulce
6.3. Fonda Dalībnieku sapulce ir koleģiāla Fonda pārvaldes institūcija, kas apvieno
Fonda dalībniekus.
6.4. Dalībnieku sapulces izveidošanas, sasaukšanas, norises un lēmumu pieņemšanas
kārtību nosaka Reglaments, kuru apstiprina Padome.
6.5. Par Fonda Dalībnieku var kļūt Fonda dibinātājs, Fonda atbalstītājs vai jebkura cita
rīcībspējīga fiziska persona, kura ir piešķīrusi finansu līdzekļus Fonda mērķu
sasniegšanai vismaz Padomes noteiktās minimālās mērķiemaksas apmērā, atzīst
Fonda statūtus un rakstiski ir apliecinājusi vēlmi darboties Dalībnieku sapulcē,
aizpildot dalībnieka anketu. Fonda Dalībniekus uzņem Padome Dalībnieku sapulces
reglamentā noteiktā kārtībā.
6.6. Dalībnieku sapulce:
6.6.1. ievēl un atsauc Padomes locekļus;
6.6.2. uzklausa direktora un Padomes priekšsēdētāja ziņojumus;
3

6.6.3. sniedz priekšlikumus Fonda darbības veicināšanai.
6.7. Dalībnieku sapulci sasauc Padome pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs)
gados. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14
dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo
dalībnieku skaita, ja tajā piedalās vismaz 3 (trīs) dalībnieki.
Padome
6.8. Fonda Padome ir koleģiāla patstāvīgi funkcionējoša Fonda darbības uzraudzības un
padomdevēja institūcija.
6.9. Padome sastāv no 7 (septiņiem) locekļiem, kurus ievēl Dalībnieku sapulce ar
pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem. Padomes darbību nosaka Padomes nolikums, ko
apstiprina Dalībnieku sapulce.
6.10. Padome:
6.10.1. apstiprina Fonda stratēģiju un ikgadējos darbības virzienus;
6.10.2. apstiprina Fonda gada pārskatu un plānoto budžetu;
6.10.3. uzrauga Fonda finansu līdzekļu izlietojumu;
6.10.4. ieceļ/atceļ Valdes locekļus – Direktoru un Padomes priekšsēdētāju, nosaka
viņu atalgojuma apmēru un pārrauga viņu darbu;
6.10.5. ieceļ/atceļ Revidentu;
6.10.6. uzņem un izslēdz Dalībnieku sapulces locekļus – dalībniekus;
6.10.7. lemj par sagatavoto projektu atbilstību Fonda darbības mērķiem un
uzdevumiem, apstiprina projektus;
6.10.8. lemj par bankas kredītu ņemšanu un aizņēmuma/aizdevuma līguma
slēgšanu;
6.10.9. izskata Valdes sagatavotās izmaiņas statūtos un tās apstiprina;
6.10.10. sasauc Dalībnieku sapulci.
6.11. Padomes priekšsēdētājs organizē Padomes darbu Padomes nolikumā noteiktā
kārtībā.
Valde
6.12. Valde ir pastāvīga un koleģiāla Fonda izpildinstitūcija, kas sastāv no 2 (diviem)
valdes locekļiem – Padomes priekšsēdētāja un Direktora. Valdes locekļus ar
pilnvaru termiņu uz 3 (trīs) gadiem ieceļ Padome.
6.13. Valdes loceklim ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Fondu, slēgt līgumus
un noformēt darījumus ar fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī pārstāvēt
Fondu tiesā.
6.14. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Fondu atsevišķi.
6.15. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu
iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama Valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar
Fonda statūtiem.
6.16. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Fonda
darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.
6.17. Valde pieņem lēmumus ievērojot consensus principu – pieņemot lēmumus
vienbalsīgi. Ja nav iespējams nonākt pie vienprātīga lēmuma, jautājums tiek
izskatīts Padomē, kuras lēmums ir noteicošais.
6.18. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību.
6.19. Valde lemj par tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes
gaitā.
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Interešu konflikta novēršana Fonda amatpersonu un darbinieku darbībā
6.20. Fonda vēlēto amatpersonu, dalībnieku un darbinieku uzvedības normas interešu
konflikta gadījumā nosaka Interešu konflikta novēršanas vadlīnijas, ko apstiprina
Padome.
7.nodaļa. Grozījumu izdarīšana statūtos
7.1. Statūti var tikt grozīti, ja Fonda mērķis nav efektīvi sasniedzams ar spēkā esošiem
statūtu noteikumiem.
7.2. Statūtu grozījumus ir tiesīga ierosināt Valde, Padome vai ikviens Fonda dalībnieks.
7.3. Grozījumus statūtos veic Valde. Pirms statūtu grozījumu iesniegšanas reģistra
iestādē, statūtu grozījumi jāapstiprina Padomē, vismaz divām trešdaļām klātesošo
Padomes locekļu balsojot “par”.
8.nodaļa. Revīzijas institūcija
8.1. Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents.
8.2. Revidentu ieceļ Padome ar pilnvaru termiņu uz 1 (vienu) gadu.
8.3. Revidents nevar būt Valdes vai Padomes loceklis.
8.4. Revidents:
8.4.1. veic Fonda mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.4.2. dod atzinumu par Fonda budžetu un gada pārskatu;
8.4.3. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.4.4. sniedz ieteikumus par Fonda finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
8.5. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
8.6. Atbilstoši Fonda finansiālajai situācijai un budžetam, LR normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos Fonda revīziju veic zvērināts revidents.

LDF direktors:
____________________________/_______________/

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti Padomes sēdē Rīgā, 2016. gada 30. martā
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