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BIEDRĪBAS 

„BRĀĻU KAPU KOMITEJA” 

STATŪTI 

 

 

Rīga,                             2009.gada 28.marts 
 

Biedrība “Brāļu kapu komiteja” (turpmāk tekstā “Biedrība”) saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumdošanu ir brīvprātīga personu apvienība, kas savā 

darbībā vadās no Biedrību un nodibinājumu likuma un citiem Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem. 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Biedrība ir nodibināta, lai saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, 

Latvijas Republikai saistošajām starptautisko tiesību normām un citiem 

normatīvajiem aktiem sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas 

gūšanas rakstura.  

1.2. Biedrība iegūst juridiskas personas statusu ar brīdi, kad tā tiek ierakstīta 

biedrību un nodibinājumu reģistrā.  

 

2. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS 
2.1. Biedrības nosaukums ir „Brāļu kapu komiteja”. 

 

3. BIEDRĪBAS MĒRĶIS 

3.1. Biedrības mērķis ir apzināt, atjaunot, izkopt un turēt kārtībā pasaules karos 

un Latvijas atsvabināšanas karā kritušo un mirušo Latvijas karavīru un 

nacionālo partizānu, kā arī citu valstu karavīru brāļu kapus. 

3.2. Biedrības darbības rajons ir visa Latvija un ārvalstis, kur atrodas latviešu 

karavīru cīņu un piemiņas vietas. Sekmīgai darbu veikšanai tai ir tiesības 

dibināt nodaļas. 

3.3. Biedrībai ir savs zīmogs un karogs. 

3.4. Biedrībai, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, ir tiesības veikt darbību, 

kas nav pretrunā ar likumu, it īpaši, brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, 

izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, 

organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī veikt citu publisko darbību.  

 

4. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ 

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

5. BIEDRĪBAS SASTĀVS, BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSTĀŠANĀS 

5.1. Biedrība sastāv vismaz  no diviem biedriem. 

5.2.Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, juridiska persona 

vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku 

pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu 

nosaka Biedrības valde. 

5.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja 

lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no 
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visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums 

rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru 

sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav 

uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne 

ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

5.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to 

valdei. 

5.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:  

5.6.1. biedrs vairāk kā 2 (divus) gadus nav nomaksājis biedra naudu; 

5.6.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

5.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

5.7. Biedru sapulces lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma 

motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no 

tā pieņemšanas brīža. 

5.8. Personas, kurām ir sevišķi nopelni Biedrības labā, biedru sapulce ar 2/3 

klātesošo balsu vairākumu var ievēlēt par Biedrības goda biedriem. 

 

6. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

6.2. Biedrības biedru pienākumi: 

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;  

6.2.2. iestājoties biedrībā maksāt vienreizēju iestāšanās naudu; 

6.2.3. regulāri maksāt ikgadēju biedra naudu; 

6.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu 

realizēšanu,  

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. 

Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir 

nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 

7. BIEDRĪBAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA 

7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde. 

7.2. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents. 

7.3. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un 

citas struktūrvienības. Biedrības struktūrvienības nav juridiskās personas. 

7.4. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar 

Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru 

sapulce. 

 

BIEDRU SAPULCE 

7.5. Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce. 
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7.6. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var 

piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.  

7.7. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 

31.martam. 

7.8. Ārkārtas biedru sapulci  sasauc valde pēc savas iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

7.9. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, 

nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu ar biedru sapulces vietu, laiku 

un darba kārtību.  

7.10. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.11. 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. 

7.12. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par biedru izslēgšanu, Biedrības valdes 

locekļu vai revidenta atstādināšanu no amata, nekustamā īpašuma atsavināšanu 

vai iegūšanu, statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai 

reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no 

klātesošajiem biedriem. 

7.13. Biedru sapulci vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē 

citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu 

paraksta sapulces vadītājs un protokolists. 

7.14. Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces 

norises kārtību nepieņem biedru sapulce. Balsošana visās Biedrības biedru 

sapulcēs notiek atklāti, bet ja ¼ (viena ceturtā daļa) klātesošo to pieprasa, tad 

aizklāti. Valdes un revidenta vēlēšanas notiek aizklāti, ja to pieprasa kaut viens 

biedrs. 

 

VALDE 

7.15. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 5 (pieciem) valdes 

locekļiem. 

7.16. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē 

valdes darbu. 

7.17. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un 

rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces 

lēmumiem. 

7.18. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces 

ekskluzīvā kompetencē. 

7.19. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību sekojoši: a) Valdes 

priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, b) pārējie valdes locekļi pārstāv 

Biedrību visi kopā. 

7.20. Valdes locekļus ievēlē ar biedru sapulces lēmumu uz 2 (diviem) gadiem. 

7.21. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes 

locekļiem. 

7.22. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.  
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REVIDENTS 

 

7.23. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, 

kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem. 

7.24. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

7.25. Revidents: 

7.25.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

7.25.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

7.25.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

7.25.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu; 

7.26. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk 

kā reizi gadā. 

7.27. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

 

8. MAKSAS 

 

8.1. Iestājoties biedrībā, biedrs maksā vienreizēju iestāšanās naudu Biedrības 

biedru sapulces noteiktajā apmērā. 

8.2. Biedrības biedri maksā ikgadēju biedra naudu Biedrības biedru sapulces 

noteiktajā apmērā. 

 

9. STATŪTU SPĒKĀ STĀŠANĀS 
 

9.1. Šie statūti stājas spēkā datumā, kad tie tiek reģistrēti biedrību un 

nodibinājumu reģistra iestādē - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 

 

Rīga, 2009. gada 28. marts  

 

APLIECINOT AUGSTĀK MINĒTO, Biedrības valdes priekšsēdētājs ir parakstījis 

šos Statūtus augstāk norādītajā datumā. 

 

 

 

___________________ 

_____________ 

 

  

 

 


