1. pielikums

Nodibinājuma

„ Ķemeru nacionālā parka fonds”
STATŪTI

2005

1. Nosaukums
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir: “Ķemeru nacionālā parka fonds” (turpmāk
tekstā – Fonds).
1.2. Fonds ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
2. Darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Fonda mērķis veicināt fizisko un juridisko personu ziedojumu (finansu
līdzekļu un mantas) piesaistīšanu valsts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas –
Ķemeru nacionālā parka (tālāk tekstā – "ĶNP") atbalstam un tā mērķu
sasniegšanai un tie ir:
2.1.1. ĶNP teritorijas bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un vairošanu;
2.1.2. ĶNP teritorijas dabas resursu, vēstures un saimnieciskās darbības
izpēti;
2.1.3. sabiedrības ekoloģisko izglītību.
2.2. Fonds savu mērķu sasniegšanai izstrādā un īsteno Latvijas un ārvalstu
projektus, kas saistīti ar dabas aizsardzību, izglītību un tūrismu.

3 . Fonda manta un finanšu līdzekļi, to nodošanas un izmantošanas kārtība
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 (tai skaitā Valdes locekļu) 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 (tai skaitā Valdes locekļu) mērķiemaksas
atsevišķu Fonda mērķprogrammu īstenošanas un uzdevumu sasniegšanas
finansēšanai, kā arī konkrēta labuma saņēmēju loka atbalstam;
3.1.5. citi atļauti ienākumi.
3.2. Mantas nodošanas kārtība Fondam ir šāda:
3.2.1. naudas līdzekļi tiek nodoti, iemaksājot tos Fonda bankas kontā, vai
citādā veidā saskaņā ar piešķīruma līgumu;
3.2.2. kustamas lietas tiek nodotas Fondam saskaņā ar līgumu, un par to tiek
sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts;
3.2.3. reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek
noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.
3.3. Fonda līdzekļi saskaņā ar Valdes pieņemtajiem lēmumiem tiek izmantoti:
3.3.1. Statūtu 2.1.punkta un tā apakšpunktos minēto mērķu sasniegšanai;
3.3.2. Fonda darbinieku algošanai un atlīdzības izmaksām Valdei;
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3.3.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Fonda darbības un Valdes
apstiprināto mērķprogrammu nodrošināšanu.
3.4. Ja Fondam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas
Fonda mērķu sasniegšanai un Fonda administratīvajai darbībai, valde
organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Fondam un
izmantoti Fonda mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Fonda
dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem un
svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai
pakāpei.
3.5. Par Fonda līdzekļu izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un šiem
Statūtiem atbild Valde, bet kontroli pār to veic Revidents.
4. Fonda pārvalde
4.1. Fonda pārvaldes institūcija ir Valde.
4.2. Valde sastāv no vismaz 3 (trīs), bet ne vairāk kā 7 (septiņiem) Valdes
locekļiem. Valdes locekļu skaits un sastāvs ir konkrētajā brīdī Biedrību un
nodibinājumu reģistrā oficiāli reģistrētais Valdes locekļu skaits un sastāvs.
4.3. Pirmo Valdes sastāvu uz 3 (trīs) gadiem ieceļ Dibinātāji. Par turpmākām
izmaiņām Valdes sastāvā, tai skaitā – par Valdes locekļu atsaukšanu un jaunu
Valdes locekļu iecelšanu - lemj Valde. Valdes locekļi tiek iecelti uz 3 (trīs)
gadiem. Valdes locekļi var tikt iecelti atkārtoti.
4.4. Valde:
4.4.1. izdara grozījumus Statūtos šādos gadījumos:
4.4.1.1. kad tie nepieciešami, lai uzlabotu Fonda organizatorisko, saturisko
u.c. darbību,
4.4.1.2. ja grozījumu nepieciešamība pamatota ar to, ka mainījušies
apstākļi, no kuriem izrietēja Fonda darbības mērķi;
4.4.2. lemj par naudas līdzekļu izlietojumu Fonda statūtos paredzēto mērķu
un uzdevumu izpildei.
4.4.3. ieceļ Fonda revidentu;
4.4.4. lemj par Fonda likvidāciju, darbības turpināšanu vai reorganizāciju;
4.4.5. veic citus Fonda veiksmīgai darbībai nepieciešamus pasākumus.
4.5. Valdes darbību organizē Valdes priekšsēdētājs, kuru izvēl Valdes locekļi no
savas vidus.
4.6. Valdes priekšsēdētājs:
4.6.1. atsevišķi pārstāv Fondu attiecībās ar trešajām personām;
4.6.2. vada Valdes sēdes;
4.6.3. pieņem darbā, kā arī atlaiž no darba darbiniekus Fondā;
4.6.4. organizē un nodrošina Fonda saimniecisko darbību, lietvedību,
ienākumu un izdevumu uzskaiti;
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4.6.5. pārstāv Fondu starptautiskās un vietējās konferencēs, kongresos,
pieņemšanās, kā arī sakaros ar citām organizācijām un institūcijām
u.tml.;
4.6.6. nodrošina un koordinē Fonda zinātnisko, izglītības, dabas aizsardzības
u. c. projektu īstenošanu;
4.6.7. nodrošina kontaktus un sadarbību ar citām organizācijām un
institūcijām;
4.6.8.

organizē iespieddarbu izdošanu;

4.6.9. patstāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar Fonda darbību saistītos
jautājumus.
4.7. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi Valdes locekļi.
4.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes
locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu
balsu vairākumu.
4.9. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Fondu atsevišķi, bet pārējie valdes
locekļi ir tiesīgi pārstāvēt tikai savstarpēji kopīgi.
4.10. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sēdē klātesošie Valdes
locekļi un protokolists.
4.11. Valdes loceklim ir tiesības uz atbilstošu atlīdzību par savu pienākumu
pildīšanu Valdē, kuras apmēru un izmaksas kārtība nosaka Valde, kā arī var
prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies viņa pienākumu izpildes gaitā. Par
izdevumu segšanas apmēriem un kārtību lemj Valde.
5. Fonda likvidācijas kārtība
5.1. Fonda likvidāciju veic Valde. Valde var iecelt likvidatoru šīs funkcijas
veikšanai. Ja Fonda likvidācijai tiek iecelts likvidators, tad Valde nosaka
atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.
5.2. Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru
prasījumu apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai
nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi Fonda mērķiem.
5.3. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami
līdzekļi, izlemj valde.
6. Finansiālās darbības revīzijas institūcija
6.1. Fonda darbības kontroli veic Revidents, kuru ieceļ Valde uz 1 (vienu) gadu.
6.2. Fonda revidents nevar būt Valdes loceklis.
6.3. Fonda revidents:
6.3.1. veic Fonda dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
6.3.2. dod atzinumu Valdei par Fonda budžetu un gada pārskatu,
6.3.3. izvērtē Fonda grāmatvedības darbu un lietvedību,

4

6.3.4. sniedz ieteikumus par Fonda finansu darbības uzlabošanu,
6.3.5. veic citus Valdes uzticētos uzdevumus.
6.4. Revidents veic revīziju Valdes noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
6.5. Valde nedrīkst apstiprināt Fonda gada pārskatu un bilanci pirms iepazīšanās
ar revidenta slēdzienu.
Valdes priekšsēdētājs: _______________________________ /A.Liepa /

Statūti apstiprināti 2005. gada 15.decembrī
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