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1.nodaļa. Nodibinājuma nosaukums.
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir „Viduslatgales pārnovadu fonds” (turpmāk tekstā -Fonds).
1.2. Fonda nosaukuma abreviatūra latviešu valodā ir VLPF
1.3. Fonda nosaukuma tulkojums angļu valodā "The Cross-Regional Fund of Mid Latgale".
2.nodaļa. Fonda mērķis un uzdevumi.
2.1. Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas
tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas
iniciatīvas, atbalstot vietējos iedzīvotājus, īpaši maznodrošinātās ģimenes un cilvēkus ar īpašām
vajadzībām.
2.2. Fonda uzdevumi:
2.2.1. regulāri izzināt sabiedrības aktuālākās vajadzības;
2.2.2. piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
2.2.3.nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu finansējumu Fonda darbības
nodrošināšanai un mērķa sasniegšanai;
2.2.4. Fonda noteiktajā kārtībā piešķirt finansējumu Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un
Aglonas apkaimes sabiedrībai aktuālāko un nozīmīgāko iniciatīvu īstenošanai, kam nav
peļņas gūšanas rakstura;
2.2.5. veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) Fonda
ilgtspējas nodrošināšanai.
2.3. Fonda primārā darbības teritorija Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadi.
Fonds savu mērķu sasniegšanai īsteno pasākumus arī citviet Latvijā un pasaulē.
3.nodaļa. Fonda naudas un mantas saņemšana.
3.1. Fonda mantu, kapitālu veido:
3.1.1. dibinātāju piešķirti finanšu līdzekļi un manta pirms un pēc Fonda ierakstīšanas
Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
3.1.2. Fonda Ziedotāju kluba dalībnieku ikgadējas mērķiemaksas Projektu programmas
īstenošanai, neaizskaramajam kapitālam un administratīvajiem izdevumiem;
3.1.3. juridisko un fizisko personu, t.sk. Fonda Ziedotāju kluba, Uzraudzības padomes un
valdes, finanšu līdzekļu un mantas piešķīrumi (ziedojumi un dāvinājumi);
3.1.4. ienākumi no saimnieciskās darbības kā Fonda papilddarbības veida;
3.1.5. juridisko un fizisko personu, t.sk. Fonda Ziedotāju kluba, Uzraudzības padomes un
valdes, citas mērķiemaksas atsevišķu Fonda mērķprogrammu īstenošanas un uzdevumu
sasniegšanas finansēšanai;
3.1.6. citi atļauti ienākumi.
3.2. Ziedotāju kluba dalībnieku ikgadējās mērķiemaksas minimālo apmēru nosaka Uzraudzības
padome, vienādu fiziskām un juridiskām personām. Uzraudzības padome arī nosaka šo ikgadējo
mērķiemaksu un citu ziedojumu izlietojuma procentuālo sadalījumu starp Projektu programmu,
neaizskaramo kapitālu un administratīvajiem izdevumiem. Mērķiemaksas minimālo apmēru,
mērķiemaksas un citu ziedojumu izlietojuma procentuālo sadalījumu var mainīt ne biežāk kā
vienu reizi kalendārā gada laikā.
3.3. Pirmo Ziedotāju kluba dalībnieku minimālās mērķiemaksas apmēru un tās izlietojuma
procentuālo sadalījumu starp Projektu programmu, neaizskaramo kapitālu un administratīvajiem
izdevumiem nosaka dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu.
3.4. Ziedotāju kluba dalībnieka veiktās mērķiemaksas apmērs nenosaka tā balss svaru lēmumu
pieņemšanā – katram dalībniekam ir viena balss.
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4. nodaļa. Fonda naudas un mantas izmantošanas kārtība.
4.1. Visa Fonda manta un kapitāli tiek iedalīti neaizskaramajā kapitālā (pastāvīgajā finanšu
uzkrājumā) un aizskaramajā kapitālā:
4.1.1. Fonda neaizskaramais kapitāls ir nauda un manta, kuru lietošana ir atļauta tikai ar
mērķi gūt no šiem līdzekļiem augļus (kapitāla pieauguma procentus, rentes maksu
u.tml.);
4.1.2. aizskaramais kapitāls ir manta, kuru Fonds tiesīgs izlietot statūtos noteikto mērķu
sasniegšanai.
4.2. Neaizskaramā kapitāla augļu izmantošana tiek noteikta ar Uzraudzības kluba lēmumu.
4.3. Fonda veiktās saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama Statūtos paredzētajiem
mērķiem, to nedrīkst sadalīt starp Fonda dibinātājiem, valdi un citu pārvaldes institūciju kā arī
citām personām, kurām ir līdzīga mantiskā ieinteresētība, it īpaši laulātajiem, radiniekiem un
svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.
4.4. Fonda finanšu līdzekļi un manta tiek izlietoti Fonda mērķu sasniegšanai, t.i.:
4.4.1.Fonda mērķu un uzdevumu īstenošanas gaitā radušos izdevumu segšanai;
4.4.2.Projektu programmas ietvaros izsludinātajos konkursos apstiprināto projektu
finansēšanai un sociālās palīdzības sniegšanai;
4.4.3.Fonda organizatoriskās darbības nodrošināšanai, personāla un pārvaldes aparāta
izdevumu segšanai;
4.4.4. Fonda kustamā un nekustamā īpašuma iegādei;
4.4.5. neaizskaramā kapitāla veidošanai;
4.4.6. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Fonda darbības nodrošināšanu, tai skaitā
administratīvajiem izdevumiem.
4.5. Projektu programmas ietvaros lēmumus pieņem Ziedotāju klubs vai Uzraudzības padome
pēc īpaši izstrādāta nolikuma, ko apstiprina Uzraudzības padome.
4.6. Visus jautājumus par personu darbu, darba atalgojumu un ar darba veikšanu saistīto
izdevumu atlīdzību izlemj valde Fonda budžeta ietvaros, bet par valdes darbu un tā atlīdzību
Fonda budžeta ietvaros lemj Uzraudzības klubs.
4.7. Fondam ir aizliegts piešķirt finanšu līdzekļus, sniegt galvojumus, izdot vekseļus vai citādi
finansēt dibinātājus, Ziedotāju kluba, Uzraudzības padomes locekļiem un valdei, kā arī citas
personas, kurām ir līdzīga mantiska ieinteresētība, tai skaitā minēto personu laulātos, radiniekus
un svaiņus, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.
5. nodaļa. Fonda darbības termiņš.
5.1. Fonds ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
6. nodaļa. Fonda valde.
6.1. Fonda valde ir pastāvīgi funkcionējoša pārvaldes institūcija.
6.2. Valde vada un organizē Fonda darbu.
6.3. Valdes sastāvu ieceļ Uzraudzības padome uz trim gadiem. Tās sastāvā ir viens valdes
loceklis, kurš ir arī valdes priekšsēdētājs. Valdes locekli var iecelt atkārtoti.
6.4. Pirmo valdes sastāvu uz trim gadiem ievēl dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu.
6.5. Fonda valdē var būt tikai pilngadīga persona, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas
Republika.
6.6. Līdz jaunās valdes sastāva reģistrēšanai LR uzņēmumu reģistrā, valdes pienākumus pilda
iepriekšējais valdes sastāvs, lai Fonda darbība netiktu kavēta un Fondam netiktu radīti jebkāda
veida zaudējumi.
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6.7. 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.
6.8. Valdei ir pienākums ņemt vērā Ziedotāju kluba un Uzraudzības padomes lēmumus par
līdzekļu izlietojumu Projektu programmas ietvaros Uzraudzības padomes apstiprināta Nolikuma
noteiktajā kārtībā.
6.9. Savu pienākumu sekmīgai īstenošanai valde var veidot pastāvīgas komisijas pastāvīgo
pienākumu veikšanai un valdes vai Uzraudzības padomes ierosināto konkrēto darbu veikšanai.
Pastāvīgo komisiju un darba grupu darbības nolikumu apstiprina valde vai Uzraudzības padome.
6.10. Pastāvīgo komisiju un darba grupu darbā var iesaistīt fiziskas personas un juridisko
personu pārstāvjus, kuri vēlas brīvprātīgi iesaistīties Fonda darbā. Komisijas un darba grupas
priekšsēdētājam jābūt kādas Fonda pārvaldes institūcijas loceklim.
6.11. Valdes locekli var saņemt atalgojumu par darbu saskaņā ar Fonda budžetu. Atalgojuma
apmēru nosaka Uzraudzības padome.
6.12. Uzraudzības padome var atcelt valdes locekli pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par
svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes rīcība, kas ir klaji pretrunā ar šiem
Statūtiem.
6.13. Valdes loceklim ir tiesības atteikties no pienākumu pildīšanas pirms termiņa, rakstveidā
informējot par to Uzraudzības padomi.
6.14. Valdes loceklis ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Fondam viņa vainas dēļ.
7. nodaļa. Citas pārvaldes institūcijas.
7.1. Citas Fonda pārvaldes institūcijas ir Ziedotāju klubs un Uzraudzības padome.
7.2. Fonda pārvaldes institūcijās var būt tikai pilngadīgas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir
Latvijas Republika.
Ziedotāju klubs
7.3. Fonda Ziedotāju klubs ir Fonda pārvaldes institūcija, kuras kompetencē ietilpst Uzraudzības
padomes noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumus Fonda Projektu programmas ietvaros.
7.4. Ziedotāju klubam ir tiesības iepazīties un izvērtēt Uzraudzības padomes un valdes iesniegto
Fonda darbības un finansiālo pārskatu, kā arī dot ieteikumus tālākai Fonda darbībai.
7.5. Par Ziedotāju kluba dalībnieku persona kļūst, ja tā pēdējo 12 mēnešu laikā Fonda mērķu
sasniegšanai ir (a) piešķīrusi finanšu līdzekļus Uzraudzības padomes noteiktās minimālās
mērķiemaksas apmērā vai vairāk un (b) rakstiski ir apliecinājusi vēlmi darboties Ziedotāju klubā.
Uzraudzības padome ir tiesīga izstrādāt un pieņemt Nolikumu, kas papildus regulē Ziedotāju
kluba dalībnieka statusu.
7.6. Ziedotāju kluba dalībnieku reģistru ved valde.
7.7. Ziedotāju kluba sanāksmes sasauc un vada valde. Sanāksmju norise tiek protokolēta.
7.8. Ziedotāju klubs ir lemttiesīgs, ja tā sanāksmē piedalās vairāk nekā puse no reģistrēto
Ziedotāju kluba dalībnieku skaita. Lēmumus pieņem saskaņā ar Uzraudzības padomes
apstiprinātu Nolikumu.
Uzraudzības padome
7.9. Fonda Uzraudzības padome ir pastāvīgi funkcionējoša Fonda darbības uzraudzības
institūcija.
7.10. Uzraudzības padome sastāv no desmit locekļiem. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju
ievēl pirmajā sēdē no padomes locekļu vidus.
7.11. Uzraudzības padomes jaunos locekļus uz diviem gadiem ievēl tā brīža Uzraudzības
padome ar vismaz 2/3 balsu vairākumu no kopējā padomes locekļu skaita.
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7.12. Uzraudzības padomes sastāvā vēlama trīs sektoru pārstāvniecība (a) uzņēmējdarbības
pārstāvji, (b) biedrību un nodibinājumu, sabiedrības interešu grupu, sabiedriskā sektora pārstāvji
vai sabiedriski aktīvi iedzīvotāji, (c) katra novada pašvaldības institūcijas.
7.13. Fonda pirmo Uzraudzības padomes sastāvu ievēl dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu
uz diviem gadiem, ievērojot 7.12. punktā minētos principus.
7.14. Uzraudzības padome:
7.14.1. uzrauga valdes darbību;
7.14.2. ieceļ un atsauc valdes locekļus saskaņā ar šiem Statūtiem;
7.14.3. pārbauda valde lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem;
7.14.4. ierosina jautājumu izskatīšanu valdei;
7.14.5. lemj par valdes atalgojuma apmēru;
7.14.6. 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;
7.14.7. Fonda noteiktajā kārtībā pieņem lēmumus Fonda Projektu programmas ietvaros, izņemot
gadījumus, kad tie ir Ziedotāju kluba kompetencē;
7.14.8. apstiprina valdes izdarītus grozījumus šajos Statūtos, kā arī Fonda reorganizācijas
kārtību;
7.14.9. apstiprina Fonda attīstības stratēģiju un Fonda budžetu;
7.14.10.apstiprina Fonda darbības un finansiālo gada pārskatu;
7.14.11.apstiprina biedrības un nodibinājumus, kuriem nodot Fonda mantu Fonda likvidācijas
gadījumā;
7.14.12.veic citas Fonda mērķu sasniegšanai nepieciešamas darbības, izņemot tās, kuras piekrīt
valde.
7.15. Uzraudzības padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs vai valde pēc nepieciešamības, bet ne
retāk kā reizi gada ceturksnī.
7.16. Uzraudzības padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse Uzraudzības
padomes locekļu. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
Uzraudzības padomes locekļiem.
7.17. Uzraudzības padomes locekli pēc uzraudzības padomes trīs locekļu rakstiska ierosinājuma
var atcelt no Uzraudzības padomes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar
savu darbību kavē fonda mērķa un uzdevumu sasniegšanu.
7.18. Uzraudzības padomes sēdes tiek protokolētas. To veic valde vai valdes iecelts protokolists.
8.nodaļa. Fonda darbības kontrole un revīzija.
8.1. Fonda darbības kontroli veic Revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kuru ievēl Uzraudzības
padome uz diviem gadiem. Revīzijas komisijas priekšsēdētāju ievēl Revīzijas komisijas locekļi
no sava vidus.
8.2. Pirmo Revīzijas komisijas sastāvu ievēl dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu uz laiku ne
ilgāku par diviem gadiem.
8.3. Revīzijas komisijas sastāvā nevar būt Uzraudzības padomes un valdes loceklis, kā arī
personas, kuras šajos amatos bijušas pēdējo divu gadu laikā.
8.4. Revīzijas komisija:
8.4.1. veic Fonda dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.4.2. dod atsauksmi par pārvaldes institūciju darbību;
8.4.3. dod atsauksmi par Fonda budžetu un gada pārskatu;
8.4.4. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.4.5. sniedz ieteikumus par Fonda finanšu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
8.4.6. veic citus Ziedotāju kluba un Uzraudzības padomes uzticētos uzdevumus.
8.5. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
Komisija lēmumus pieņem vienbalsīgi, atklāti balsojot.
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8.6. Fonda finansiālās darbības revīzijas veikšanai Uzraudzības padome var pieaicināt zvērinātu
revidentu vai auditorfirmu.
8.7. Revīzijas komisija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
8.8. Valde un Uzraudzības padome nevar apstiprināt Fonda gada pārskatu un bilanci bez
Revīzijas komisijas atzinuma.
8.9. Personas, kuras 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.
9. nodaļa. Grozījumu izdarīšana statūtos.
9.1. Grozījumus Statūtos ir tiesības veikt valdei ar vismaz 2/3 Uzraudzības padomes locekļu
piekrišanu.
9.2. Lai grozītu Statūtu 2.nodaļu, ir nepieciešama vienbalsīga visu Uzraudzības padomes locekļu
piekrišana.
Dibinātāji:

______________________
(paraksts)

/Valija Vaivode/

______________________
(paraksts)

/Artis Utināns/

Statūti apstiprināti Fonda dibināšanas sapulcē Līvānos, 2013.gada 16.maijā.

