
Latviešu–dāņu biedrības statūti 

 

§ 1 
 

Valsts mēroga biedrības nosaukums ir “Latviešu-dāņu biedrība” (Lettisk-dansk forening). Tā ir 

dibināta 2005.g 15. maijā un reģistrēta Vejles pilsētas pašvaldībā Dānijā. 

 
§ 2 

 

Biedrības mērķis ir nodrošināt nākamo latviešu paaudžu saikni ar latviešu un dāņu kultūru, kā arī 
nostiprināt un attīstīt sakarus un sadarbību starp dāņu un latviešu tautām un šo valstu 

iedzīvotājiem. Tas panākams rīkojot kultūras, informējošus, sociālus u.c. pasākumus.  

 

§ 3 
 

Biedrības aktīvie biedri var būt pieaugušie, jaunieši un bērni, kuriem ir saistoši biedrības mērķi un 

viņi ir iemaksājuši biedru naudu. Dažādu uzdevumu veikšanai var tikt uzņemti arī pasīvie biedri. 

Pasīvais biedrs atbrīvots no biedra naudas iemaksas, nav balss tiesību Pilnsapulcēs un nevar 

pretendēt uz finansējumu no biedrības budžeta. 

 

§ 4 
 
Biedrības valdei ir tiesības izslēgt no biedrības  jebkuru biedru, tajā skaitā jebkuru valdes locekli, ja 
valde to uzskata par pamatotu. Tas notiek ar valdes parastu balsu parākumu. Izslēgšanas iemesli 
var būt sekojoši: 
4.1. Valdes pieņemto lēmumu neievērošana 
4.2 Apzināta valdes darba kavēšana un cita veida kaitnieciska darbība. 
4.3. Neslavas celšana LDB vai tās biedriem.  
4.4. Norunātās finašu disciplīnas neievērošana. 
4.5. Apzināta valdes darba kavēšana un cita veida kaitnieciska darbība. 
4.6. Uzticēto pilnvaru pārkāpšana un nesankcionēta  LDB vārda izmantošana .  
4.7. Personu datu aizsardzības likuma neievērošana 
4.8. Psiholoģisks mobings. 
 
§ 5 

 
Biedrību vada valde, kas sastāv no piecām(5)personām. Valdes locekļus ievēl pilnsapulcē uz diviem 

gadiem. Gados, kuri beidzas ar pāra skaitli, ir ievēlami divi(2) locekļi , un gados, kuri beidzas ar 

nepāra skaitli – trīs(3) locekļi. Valdes locekļi var tikt ievēlēti atkārtoti. Valdes locekļiem ir jābūt 
vismaz 18 gadu veciem. Ievēlētie valdes locekļi pirmajā valdes sēdē ieceļ valdes vadītāju, vadītāja 

vietnieku, kasieri un sekretāru.  Valde pati nosaka savu darba kārtību un tā var veidot brīvprātīgo 

darba grupas aktivitāšu īstenošanai. Valdes darba nepārtrauktības nodrošināšanai biedru 

Pilnsapulce var ievēlēt 2 aizstājējus (Suppleanter). Aizstājējus ievēl uz gadu. Nepieciešamības 

gadījumā tie stājas valdes locekļa vietā un pilnvērtīgi pilda uzticētos pienākumus. 

 

 



§ 6 

 
1. Biedrības pilnsapulcei ir augstākās lēmējtiesības un tā notiek reizi gadā,martā. Pilnsapulce 
tiek sasaukta izsūtot e-pastu ar uzaicinājumu un informāciju par sapulces darba kārtību. Tas tiek 
darīts vismaz mēnesi pirms noliktā datuma Atgādinājumu izsūta  vismaz divas nedēļas pirms 
noliktā datuma.  
2. Valsts mēroga krīzes gadījumā, kad nav iespējama fiziska tikšanās, valde var lemt par 
pilnsapulces rīkošanu un balsošanu bezsaistē, izmantojot digitālo konferenču platformas. Rīkojot 
pilnsapulci klātienē, valde ir tiesīga noteikt maksimālo pilnsapulces dalībnieku skaitu, atkarībā no 
valstī ieviestajiem ierobežojumiem, pārējiem nodrošinot iespēju piedalīties sapulcē bezsaistē.  
3. Pilnsapulcē apspriežamajiem priekšlikumiem jābūt nosūtītiem vadītājam  divas nedēļas 
pirms pilnsapulces. 
4. Tiesības balsot ir tikai aktīviem biedriem,  kas ieradušies sapulcē. Katram biedram ir viena 
balss. 
5. Pilnsapulcē visi jautājumi tiek pieņemti balstoties uz parastu balsu vairākumu. Balsošana 
var notikt rakstiski. 
Pieņemtie lēmumi tiek protokolēti. 
 

 

§ 7 
 

Parastas pilnsapulces darba kārtībā ir: 

 
1) sapulces vadītāja un referenta ievēlēšana 

2) vadītāja ziņojums 

3) balsošana par revidētu gada bilanci 

4) priekšlikumu apspriešana 

5) biedru naudas summas noteikšana 

6) valdes locekļu vēlēšanas 

7) revidenta ievēlēšana 

8) dažādi 

 

Ārkārtas pilnsapulce tiek sasaukta, ja biedrības valde to uzskata par nepieciešamu, kā arī, ja vismaz 
⅓ biedru rakstiski izsaka šādu vēlēšanos. Ārkārtas pilnsapulcei jānotiek vēlākais sešas nedēļas pēc 

prasības saņemšanas. 

 

§ 8 

 

Biedrības bilances gads sakrīt ar kalendāra gadu. Biedrības naudas līdzekļus būtu jāuzglabā atzītā 

bankā. Biedrības finanšu gada pārskatu apstiprina revidents.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 



 

Biedrības biedri un valdes locekļi nav personīgi atbildīgi par biedrības noslēgtām saistībām. Par tām 

ir atbildīga tikai pati biedrība ar saviem līdzekļiem. Biedrības biedri nepretendē uz biedrības 
līdzekļiem vai cita veida ienākumiem. 

 

§ 10 

 

Biedrības vadītājam un kasierim ir tiesības parakstīties biedrības vārdā. Pērkot, pārdodot vai 

ieķīlājot nekustamo īpašumu, kā arī ņemot kredītu, nepieciešams visas valdes locekļu paraksts. 

 
§ 11 

 

Valde pati nosaka savu darba kārtību. 
 

§ 12 

 

Valdes lēmuma pieņemšanai nepieciešamas vairāk kā  puse valdes locekļu balsu.  

Izmaiņas statūtos var apstiprināt, ja par tām balso ⅔ no Pilnsapulcē klātesošajiem balsstiesīgajiem 

biedriem.  

 

§ 13 

 
Pieņemtie lēmumi tiek protokolēti. 

 

 

 
§ 14 

 

Biedrībai izbeidzot savu darbību, biedrības biedri nepretendē uz biedrības līdzekļiem. Šādā 

gadījumā iespējamie līdzekļi izlietojami kultūras vajadzībām Vejlē, bez peļņas nolūka, pēc biedrības 

pilnsapulces ieskatiem. 

 

 
 

 

Pieņemts 2005. gada 15. maijā. 

 

Labots 2017. gada 20. maijā. 

Labots 2019. gada 1. februārī.  

Papildināts 2019.gada 25.maijs 
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