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Pieņemti 2005. gada 30. marta  

sapulcē (protokols nr.1), 

Talsu tautas namā 



1. nodaļa. Nosaukums, simbolika 

1.1. Nodibinājuma nosaukums latviešu valodā ir “Talsu novada fonds” (turpmāk 
tekstā Fonds). Fonda saīsinātais nosaukums latviešu valodā ir „TNF”. 

1.2. Fonda nosaukums svešvalodās: angļu valodā – “Talsi Region Community 

Foundation”, krievu valodā “Фонд местного сообщества Талсинского региона” un 
vācu valodā “Bürgerstiftung für den Landkreis Talsi”. 

1.3. Fondam ir sava simbolika, ko apstiprina Uzraudzības komiteja. Fonda simbolika 
tiek atveidota uz Fonda veidlapām, nozīmēm un citām atribūtikām. 

2. nodaļa. Darbības mērķis 

2.1. Fonda mērķis ir izkopt vietējās filantropijas tradīcijas un sekmēt vietējo 
attīstību Talsos un novadā, atbalstot projektu īstenošanu izglītībā, kultūrā, mākslā, 
amatieru sportā, literatūrā, sociālajā sfērā, novada vēsturē, vides aizsardzībā un 

citās fonda noteiktās jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura.  

2.2. Fonds savu mērķi sasniedz:  

2.2.1. regulāri piesaistot juridisku un fizisku personu ziedojumus un 

dāvinājumus, citu fondu finansējumu šī Fonda darbības nodrošināšanai un 
projektu īstenošanai; 

2.2.2. attīstot Fonda ilgtspēju, veido pastāvīgus finansu līdzekļu uzkrājumus; 

2.2.3. piešķirot finansējumu sabiedriski nozīmīgu mērķu īstenošanai, kam 

nav peļņas gūšanas rakstura.   

3. nodaļa. Darbības ilgums 

3.1. Fonds ir dibināts uz nenoteiktu laiku. 

4. nodaļa. Fonda juridiskais un mantiskais statuss, publiskā darbība 

4.1. Fonds ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāju noteikto mērķu sasniegšanai, 

kam nav peļņas gūšanas rakstura. 

4.2. Fonds ir juridiska persona, tam ir patstāvīga bilance un savi bankas konti, savs 

zīmogs un veidlapas. 

4.3. Fondam var piederēt kustamais un nekustamais īpašums, kas nav izņemts no 

civiltiesiskās apgrozības kā Latvijas Republikā, tā ārvalstīs. 

4.4. Fonds var veikt saimniecisko darbību kā papilddarbību Fonda mērķu 

sasniegšanai. 

4.5. Fonds atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Fonds neatbild par 

dibinātāju saistībām. Dibinātāji neatbild par Fonda saistībām. 

4.6. Savā darbībā Fonds ievēro Latvijas Republikā esošos likumus un citus 
normatīvos aktus, šos Statūtus, Fonda pārvaldes institūciju lēmumus u.c. tā 

darbību reglamentējošus noteikumus. 

4.7. Fonda veiktās saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Statūtos 

paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt starp Fonda dibinātājiem, Valdes un 
citu pārvaldes institūciju locekļiem. 

4.8. Fonda mantu, kapitālus veido: 

4.8.1. Fonda padomes dalībnieku ikgadējas mērķiemaksas Projektu 

programmas īstenošanai, neaizskaramajam kapitālam (pastāvīgajam finansu 

uzkrājumam) un administratīvajiem izdevumiem, 



4.8.2. dibinātāju piešķirti citi finanšu līdzekļi un manta pirms un pēc Fonda 

ierakstīšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā, 

4.8.3. juridisko un fizisko personu, t.s. Fonda padomes, Uzraudzības 

komitejas un Valdes locekļu, finanšu līdzekļi un mantas piešķīrumi 
(ziedojumi) pēc Fonda ierakstīšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā, 

4.8.4. ienākumi no saimnieciskās darbības kā Fonda papilddarbības veida, 

4.8.5. juridisko un fizisko personu, t.s. Fonda padomes un Valdes locekļu, 
citas mērķiemaksas atsevišķu Fonda mērķprogrammu īstenošanas un 

uzdevumu sasniegšanas finansēšanai, kā arī konkrēta labuma loka 
atbalstam, 

4.8.6. citi atļauti ienākumi. 

4.9. Pirmo Fonda padomes dalībnieku minimālās mērķiemaksas apmēru un tās 
izlietojuma procentuālo sadalījumu starp Projektu programmu, neaizskaramo 

kapitālu (pastāvīgo finansu uzkrājumu) un administratīvajiem izdevumiem nosaka 
dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu. Turpmāk dalībnieku ikgadējās 

mērķiemaksas minimālo apmēru nosaka Fonda padome, vienādu fiziskām un 
juridiskām personām. Veiktās mērķiemaksas apmērs negroza Fonda padomes 
dalībnieka balss svaru Projektu programmā. Mērķiemaksas minimālo apmēru var 

grozīt reizi divos gados, turklāt tās izmaiņas nevar būt lielāks par 50%. Fonda 
padome nosaka šo ikgadējo mērķiemaksu izlietojuma procentuālo sadalījumu starp 

Projektu programmu, neaizskaramo kapitālu (pastāvīgo finansu uzkrājumu) un 
administratīvajiem izdevumiem.  

4.10. No citām personām Fonds var iegūt mantu īpašumā vai lietojumā. Manta, ko 

Fonds iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām bez atlīdzības (ziedojumi, 

dāvinājumi, mantojumi u.tml.), tiek nodota Fondam likumā noteiktā kārtībā ar 
līgumiem vai citiem likumā noteiktajiem īpašuma tiesību pārgrozošiem 
dokumentiem. Manta, ko Fonds iegūst īpašumā vai lietojumā no citām personām 

par atlīdzību, tiek nodota Fondam likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši vispārīgiem 
darījuma dokumentiem. Saņemot mantu Fonda īpašumā vai lietojumā bez 

atlīdzības, Fondam ir saistoši tās dāvinātāja, ziedotāja noteikumi, uzlikumi vai citi 
ar šo mantu saistīti aprobežojumi. 

4.11. Visa Fonda manta, kapitāli tiek iedalīti neaizskaramajā kapitālā (pastāvīgajā 

finanšu uzkrājumā) un aizskaramajā kapitālā. Fonda neaizskaramais kapitāls ir 

manta, ko Fonds ieguvis īpašumā kā dāvinājumus un ziedojumus, un kuru lietošana 
ir aprobežota tikai ar šīs mantas augļu (kapitāla pieauguma procenti u.tml.) 
gūšanu. Aizskaramais kapitāls ir manta, ar kuru Fonds nav ierobežots rīkoties. 

4.12. Fonda finanšu līdzekļi un manta tiek izmantoti Fonda mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai, t.i.: 

4.12.1. Fonda mērķu un uzdevumu īstenošanas gaitā radušos izdevumu 

segšanai, 

4.12.2. Projektu programmas projektiem, vismaz reizi gadā izsludinot 

konkursu. Par Projektu programmas konkursa projektu pieteikumiem balso 
Fonda padomes dalībnieki. Projektu programmas atbalsta veidu, konkursu un 

balsošanas norises nolikumu izstrādā Fonda valde un to apstiprina 
Uzraudzības komiteja,  

4.12.3. Fonda organizatoriskās darbības nodrošināšanai, personāla un 

pārvaldes aparāta izdevumu segšanai, 

4.12.4. Fonda kustamā un nekustamā īpašuma iegādei, 

4.12.5. neaizskaramā kapitāla (pastāvīgā finanšu uzkrājuma) veidošanai, 

4.12.6. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Fonda darbības nodrošināšanu. 



4.13. Fondam ir tiesības nodarbināt personas algotā vai brīvprātīgā darbā. Visus 

jautājumus par personu darbu, darba atalgojumu un ar darba veikšanu saistīto 
izdevumu atlīdzību izlemj Valde Fonda budžeta ietvaros, bet attiecībā uz Valdes 

locekļu darbu – Uzraudzības komiteja. 

4.14. Fondam ir aizliegts piešķirt finanšu līdzekļus, sniegt galvojumus, izdot 

vekseļus vai citādi finansēt dibinātājus, Padomes, Uzraudzības komitejas un Valdes 
locekļus, kā arī citas personas, kurām ir līdzīga mantiska ieinteresētība, tai skaitā 

minēto personu laulātos, radiniekus un svaiņus, skaitot radniecību un svainību līdz 
pirmajai pakāpei. 

4.15. Fondam ir tiesības veikt likumam atbilstošu publisko darbību. 

4.16. Fondam var būt savi izdevumi – biļeteni, laikraksti, žurnāli un interneta mājas 

lapas. 

5. nodaļa. Organizatoriskā struktūra  

5.1. Fonda pārvaldes institūcijas ir Padome, Uzraudzības komiteja un Valde. 

5.2. Fonda pārvaldes institūcijās var būt tikai pilngadīgas personas, kuru pastāvīgā 
dzīves vieta ir Latvijas Republika. 

6. nodaļa. Fonda padome 

6.1. Fonda padome (turpmāk tekstā – Padome) ir Fonda pārvaldes institūcija, kuras 
kompetencē ietilpst: 

6.1.1. ne retāk kā reizi gadā uzklausīt un akceptēt Uzraudzības komitejas un 
Valdes iesniegto Fonda darbības un finansiālo pārskatu; 

6.1.2. ievēlēt Uzraudzības komitejas locekļus saskaņā ar šajos Statūtos 
noteikto kārtību; 

6.1.3. pieņemt lēmumus Fonda Projektu programmas ietvaros; 

6.1.4. apstiprināt Fonda valdes grozījumus šajos Statūtos, kā arī Fonda 
reorganizācijas kārtību. 

6.2. Padomi veido fiziskas personas un juridiskas personas (to pārstāvji), kuras 
piešķir finansiālos līdzekļus un mantu Fonda mērķa sasniegšanai. Par Padomes 
dalībnieku kļūst, ja persona pēdējo 12 mēnešu laikā pirms Padomes sanāksmes 

Fonda mērķu sasniegšanai ir (a) piešķīrusi finanšu līdzekļus vai mantu Padomes 
noteiktās minimālās mērķiemaksas apmērā un vairāk un (b) rakstiski ir aplie 
cinājusi vēlmi darboties Padomē. Padomes dalībnieku reģistru ved Valde. 

Uzraudzības komiteja ir tiesīga izstrādāt un pieņemt Nolikumu, kas papildus regulē 
Padomes dalībnieka statusu. Padomes pirmo sastāvu veido personas, kuras pēdējo 

15 mēnešu laikā pirms Fonda pārreģistrācijas Biedrību un nodibinājumu reģistrā 
bija veikušas iepriekš noteikto minimālo biedru iemaksu. 

6.3. Padomes sanāksmes sasauc Uzraudzības komiteja. Tās vada Uzraudzības 

komitejas priekšsēdētājs. Sanāksmju norise tiek protokolēta. 

6.4. Padome ir lemttiesīga, ja tās sanāksmē piedalās vairāk nekā puse no reģistrēto 
Padomes locekļu skaita. Lēmumus pieņem ar klātesošo Padomes dalībnieku 
vienkāršu balsu vairākumu, izņemot šo Statūtu 6.1.3. punkta gadījumā.  

6.5. Padome pieņem lēmumus Projektu programmas ietvaros (šo Statūtu 6.1.3. 
punkts) saskaņā ar Uzraudzības komitejas apstiprinātu Nolikumu. Valdei ir 
pienākums ņemt vērā Padomes lēmumus par līdzekļu izlietojumu Projektu 

programmas ietvaros Uzraudzības komitejas apstiprināta Nolikuma noteiktā kārtībā. 



7. nodaļa. Fonda Uzraudzības komiteja 

7.1. Fonda Uzraudzības komiteja (turpmāk tekstā – Uzraudzības komiteja) ir 
pastāvīgi funkcionējoša Fonda darbības uzraudzības institūcija. 

7.2. Uzraudzības komiteja sastāv no deviņiem locekļiem. Komitejas priekšsēdētāju 
tās locekļi izvēlas no sava vidus. 

7.3. Fonda pirmo Uzraudzības komitejas sastāvu ievēl dibinātāji ar vienkāršu balsu 
vairākumu. Turpmākā Fonda darbības laikā Uzraudzības komitejas sastāvs veidojas 
Statūtos noteiktā kārtībā. 

7.4. Turpmākā Fonda darbības laikā Uzraudzības komitejas sastāvs veidojas šādi: 

7.4.1. Uzraudzības komitejas sastāvā vēlama sabiedrības trīs sektoru 

pārstāvniecība – pa trim komitejas locekļiem pārstāv (a) uzņēmējdarbību, (b) 
valsts un pašvaldību institūcijas un (c) novada biedrības un nodibinājumus, 
sabiedrības interešu grupas vai ir sabiedriski aktīvi iedzīvotāji, 

7.4.2. Uzraudzības komitejas locekļus izvēlas no Fonda padomes dalībnieku 

vidus, 

7.4.3. katru gadu Fonda padome pārvēl trīs Uzraudzības komitejas locekļus.  

7.5. Uzraudzības komiteja: 

7.5.1. uzrauga Fonda valdes darbību, 

7.5.2. ieceļ un atsauc Fonda valdes locekļus saskaņā ar šiem Statūtiem, 

7.5.3. pārbauda Fonda valdes lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem, 

7.5.4. ierosina jautājumu izskatīšanu Fonda valdē, 

7.5.5. lemj par Fonda valdes locekļu atalgojuma apmēru, kā arī par tādu 
izdevumu segšanu valdes loceklim, kas radušies viņa pienākumu izpildes 

gaitā, 

7.5.6. ir tiesīga celt prasību pret valdes locekli par kaitējuma atlīdzību 

Fondam piecu gadu laikā no tiesību aizskāruma dienas vai dienas, kad kļuvis 
zināms par tiesību aizskārumu, 

7.5.7. apstiprina Valdes izdarītus grozījumus šajos Statūtos, kā arī Fonda 

reorganizācijas kārtību, 

7.5.8. apstiprina Fonda attīstības stratēģiju un Fonda budžetu, 

7.5.9. iesaka Fonda valdei tās biedrības un nodibinājumus, kuriem nodot 
Fonda mantu Fonda likvidācijas gadījumā, 

7.5.10. veic citas Fonda mērķu sasniegšanai nepieciešamas darbības, 

izņemot tās, kuras piekrīt Fonda valdei. 

7.6. Uzraudzības komitejas sēdes sasauc komitejas priekšsēdētājs pēc 

nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. 

7.7. Uzraudzības komitejas sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse 

komitejas locekļu. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no 
klātesošajiem komitejas locekļiem. 

7.8. Uzraudzības komitejas sēdes tiek protokolētas. To veic Fonda valdes 
priekšsēdētājs vai ievēlēts sēdes protokolists. 

8. nodaļa. Fonda valde 

8.1. Fonda valde (turpmāk tekstā – Valde) ir obligāta un patstāvīgi funkcionējoša 
pārvaldes institūcija, kas savu darbību īsteno pēc labas pārvaldības principa. 



8.2. Valdi ieceļ Uzraudzības komiteja uz trim gadiem. Tās sastāvā var būt viens līdz 
trīs valdes locekļi. Uzraudzības komiteja no valdes locekļu vidus ieceļ valdes 
priekšsēdētāju, kurš vada un organizē valdes darbu. Valdes locekļi ir tiesīgi 

pārstāvēt Fondu atsevišķi. Ja valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi, tad valdes 
priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Fondu atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi ir 

tiesīgi pārstāvēt Fondu tikai kopīgi ar vēl vienu valdes locekli. Valdes sastāvs un 
valdes locekļu pārstāvības tiesības tiek reģistrētas LR reģistra iestādē. Valdes 
locekli var iecelt atkārtoti. Pirmo valdes sastāvu ievēl dibinātāji ar vienkāršu balsu 

vairākumu. 

8.3. Līdz jaunā valdes sastāva reģistrēšanai LR reģistra iestādē, valdes pienākumus 
pilda iepriekšējais valdes sastāvs tādā apjomā, lai Fonda darbība netiktu kavēta un 

Fondam netiktu radīti jebkāda veida zaudējumi 

8.4. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Fonda 
darbību, cik tālu tas nav citas Fonda pārvaldes institūcijas ekskluzīvā kompetencē 

saskaņā ar šiem Statūtiem. 

8.5. Savu pienākumu sekmīgai īstenošanai Valde var veidot pastāvīgas komisijas 
pastāvīgo pienākumu veikšanai un darba grupas valdes vai Uzraudzības komitejas 
ierosināto konkrēto darbu veikšanai. Pastāvīgo komisiju un darba grupu darbības 

nolikumu apstiprina Fonda valde. 

8.6. Pastāvīgo komisiju un darba grupu darbā var iesaistīt fiziskas personas un 
juridisko personu pārstāvjus, kas vēlas uz brīvprātības principa iesaistīties Fonda 

darbā. Komisijas un darba grupas priekšsēdētājam jābūt kādas Fonda pārvaldes 
institūcijas loceklim. 

8.7. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Valdes locekļi vienojas par valdes 

sēžu biežumu, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. 

8.8. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk par pusi no valdes locekļu 
skaita. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošo 
valdes locekļu skaita. 

8.9. Valdes sēdes norise tiek protokolēta. To nodrošina Valdes priekšsēdētājs un 
sēdes protokolists. 

8.10. Valdes locekļi var saņemt atalgojumu par darbību Fonda valdē saskaņā ar 
Fonda budžetu. Atalgojuma apmēru nosaka Uzraudzības komiteja. Var tikt segtas 

citas izmaksas, kas saistītas ar darbību valdē saskaņā ar Fonda budžetu. 

8.11. Uzraudzības komiteja var atcelt Valdes locekli pirms termiņa, ja tam ir svarīgs 
iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, 

kas ir klaji pretrunā ar šiem Statūtiem. 

8.12. Valdes locekļi ir solidāri atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti Fondam viņu 
vainas dēļ. 

9.nodaļa. Fonda darbības kontrole un revīzija 

9.1. Fonda darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru trīs cilvēku sastāvā ievēl 
Fonda padome no sava vidus uz trijiem gadiem. Komisijas priekšsēdētāju ievēl 
komisijas biedri no sava vidus. Pirmo Revīzijas komisijas sastāvu un komisijas 

priekšsēdētāju ievēl dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu. 

9.2. Fonda revīzijas komisijas locekļi nevar būt Fonda Uzraudzības komitejas un 
Fonda valdes sastāvā. 



9.3. Fonda revīzijas komisija: 

9.3.1. veic Fonda dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;  

9.3.2. dod atsauksmi par pārvaldes institūciju darbību; 

9.3.3. dod atsauksmi par Fonda budžetu un gada pārskatu; 

9.3.4. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.5. sniedz ieteikumus par Fonda finansu darbības regulējošo institūciju 

darbības uzlabošanu; 

9.3.6. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus. 

9.4. Revīzijas komisijas sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz divi komisijas 
biedri. Komisija lēmumus pieņem vienbalsīgi, atklāti balsojot. 

9.6. Fonda finansiālās darbības revīzijas veikšanai Uzraudzības komiteja var 
pieaicināt zvērinātu revidentu vai auditorfirmu.  

9.7. Revīzijas komisija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 

9.8. Fonda valde un Uzraudzības komiteja nevar apstiprināt Fonda gada pārskatu 
un bilanci bez Fonda revīzijas komisijas atzinuma. 

9.9. Personas, kas ziedojušas Fondam, var jebkurā laikā pārliecināties par Fonda 
darbību un likumā noteiktā kārtībā iepazīties ar visiem Fonda dokumentiem, 

izņemot dokumentus un ziņas par citām personām, kuras ziedojušas Fondam. 

10. nodaļa. Statūtu grozīšana 

10.1. Šo Statūtu grozījumus, izņemot Statūtu 2. un 3. nodaļu, izdara Fonda valde. 
Tie tiek apstiprināti ar Uzraudzības komitejas un Fonda padomes lēmumu, kas 
pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. 

10.2. Bez Uzraudzības komitejas un Fonda padomes apstiprinājuma grozījumi šajos 
Statūtos nav spēkā. 

11. nodaļa. Fonda reorganizācija 

11.1. Fondu var reorganizēt likumā noteiktā kārtībā tā apvienošanas vai 
sadalīšanas ceļā. Lēmumu par Fonda reorganizāciju pieņem Valde ar visu valdes 

locekļu vienbalsīgu lēmumu un tam nepieciešama Uzraudzības komitejas un 
Padomes piekrišana. 

11.2. Fonda apvienošana var notikt kā pievienošana vai saplūšana: 

11.2.1. Pievienošana ir process, kurā Fonds vai nu kā pievienojamais 
nodibinājums nodod visu savu mantu citam līdzīgu mērķu nodibinājumam kā 
iegūstošam nodibinājumam vai arī Fonds kā iegūstošais nodibinājums saņem 

no cita nodibinājuma visu tā mantu kā no pievienojamā nodibinājuma. 
Fondam var pievienot jebkuru citu mantas kopumu, kam ir pastāvošā 
likumdošanā noteiktās nodibinājuma pazīmes, ja tas nav pretrunā ar likumu. 

Apvienošanas gadījumā pievienojamā nodibinājuma tiesības un saistības 
pāriet iegūstošam nodibinājumam, un pievienojamais nodibinājums beidz 

pastāvēt bez likvidācijas procesa. 

11.2.2. Saplūšana ir process, kurā Fonds kopā ar vienu vai vairākiem citiem 

nodibinājumiem kā pievienojamie dibinājumi nodod visu savu mantu 
jaundibināmām nodibinājumam kā iegūstošam nodibinājumam. Saplūšanas 

gadījumā jaundibināmais dibinājums izveidojams likumā noteiktā kārtībā, un 
par tā dibinātājiem uzskatāmi pievienojamie dibinājumi. 



11.3. Fonda sadalīšana ir process, kura Fonds kā sadalāmais nodibinājums nodod 
savu mantu vienam vai vairākiem citiem līdzīgu mērķu nodibinājumiem kā 
iegūstošiem nodibinājumiem sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā: 

11.3.1. Sašķelšanas gadījumā Fonds nodod visu savu mantu, tiesības un 
saistības diviem vai vairākiem iegūstošiem nodibinājumiem un Fonds beidz 

pastāvēt bez likvidācijas procesa. 

11.3.2. Nodalīšanas gadījumā Fonds nodod daļu savas mantas, tiesības un 

saistības vienam vai vairākiem līdzīgu mērķu nodibinājumiem. Nodalīšanas 
gadījumā Fonds turpina pastāvēt. Nodalīšanas gadījumā iegūstošais 

nodibinājums var būt jau esošs vai jaundibināms nodibinājums. Iegūstošā 
jaundibināmā nodibinājuma izveidošanas gadījumā Fonds uzskatāms par tā 

dibinātāju. 

11.4. Fondu var reorganizēt tikai ar noteikumu, ka jebkurš iegūstošais 
nodibinājums veic savu darbību uz tādu statūtu pamata, kas atbilst Fonda statūtos 

noteiktiem mērķiem un principiem. 

12. nodaļa. Fonda darbības izbeigšana 

12.1. Fonda darbība izbeidzas likumā noteiktos gadījumos un citos gadījumos, ja 
par to lēmumu ir pieņēmusi Fonda valde un šo lēmumu ir apstiprinājušas pārējās 

pārvaldes institūcijas – Uzraudzības komiteja un Padome. 

12.2. Fonda darbības izbeigšana tiek organizēta atbilstoši likumiem. 

12.3. Fonda likvidāciju veic Valde. Izbeidzot Fonda darbību, pēc kreditoru prasījumu 
apmierināšanas vai viņiem paredzēto naudas summu deponēšanas un citu likumā 

paredzēto izdevumu segšanas atlikusī Fonda manta tiek nodota līdzīgu mērķu un 
rakstura nodibinājumam Latvijas Republikā, kuram nav peļņas gūšanas rakstura, 

un, kurus pēc Uzraudzības komitejas ieteikuma, izvēlas Valde, un tam nepieciešams 
Padomes apstiprinājums. Gadījumā, ja Fonda darbības izbeigšanas brīdī Latvijas 
Republikā nepastāv līdzīgu mērķu un rakstura nodibinājums, tad Fonda atlikusī 

manta nododama citai jebkāda veida labdarības institūcijai, kurai nav peļņas 
gūšanas rakstura, un, kuru izvēlas Valde pēc Uzraudzības komitejas ieteikuma un 

to apstiprinājusi Padome. 

12.4. Sadalot vai nododot atlikušo Fonda mantu, jāievēro ziedotāju un dāvinātāju 
noteikumi par rīcību ar Fondam ziedoto, dāvināto mantu Fonda darbības 
izbeigšanas gadījumā. Šeit minētie ziedotāju un dāvinātāju noteikumi par rīcību ar 

Fondam ziedoto, dāvināto mantu nav grozāmi vai izmaināmi, un tie ir obligāti visām 
Fonda pārvaldes institūcijām. 

 

Valdes priekšsēdētājs:  ________________________  /                                / 
                         (paraksts) 
 


