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Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
(Rīgā, 2011.gada 31.janvārī
ar Nr.40008171731)

BIEDRĪBAS
„ ICOMOS Latvija”
s t a t ū t i
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1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Biedrības nosaukums ir „ICOMOS Latvija” (turpmāk – Biedrība). Biedrība ir
Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (turpmāk – ICOMOS)
Latvijas nodaļa. Biedrība ir brīvprātīga, nevalstiska, sabiedriska organizācija, kas
apvieno kultūras mantojuma nozares veicināšanā ieinteresētas personas. Tā dibināta
saskaņā ar ICOMOS Statūtu 4. un 13. paragrāfu.
1.2. Biedrība darbojas Latvijas Republikā.
1.3. Biedrībai ir juridiskas personas statuss ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem
statūtiem. Tās darbību regulē Latvijas Republikas likumi, starptautiskās konvencijas
un Biedrības Statūti. Tai ir savs zīmogs, patstāvīgā līdzekļu uzskaite, norēķinu konti
bankās, simbolika un citi rekvizīti.
1.4. Biedrības juridiskā adrese: M. Pils iela 19, Rīga, LV-1050, Latvija.
1.5. Kultūras mantojumu Biedrība saprot atbilstoši ICOMOS statūtu 3. paragrāfa
formulējumam un citiem starptautiskiem normatīvajiem dokumentiem.
2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Sekmēt ICOMOS mērķu īstenošanu Latvijā – veicināt kultūras mantojuma
saglabāšanu (apzināšanu, izpēti, aizsardzību, restaurāciju, atjaunošanu, popularizēšanu,
izmantošanu).
2.1.2. Pārstāvēt savu biedru intereses ICOMOS.
2.2. Mērķa īstenošanai Biedrība izvirza šādus uzdevumus:
2.2.1. apkopot, izvērtēt un izplatīt informāciju par kultūras mantojuma saglabāšanas un
aizsardzības principiem un politiku;
2.2.2. organizēt un piedalīties kultūras mantojuma speciālistu pieredzes un viedokļu
apmaiņā;
2.2.3. sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanas speciālistu apmācību;
2.2.4. piedalīties nozīmīgu ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistītu lēmumu
pieņemšanā;
2.2.5. sniegt augsti kvalificētas speciālistu konsultācijas.
2.3. Biedrība:
2.3.1. informē fiziskas un juridiskas personas par iespēju kļūt par ICOMOS biedru;
2.3.2.informē ICOMOS Konsultatīvo padomi, Administratīvo padomi un Sekretariātu
ikvienā jautājumā, kas attiecas uz ICOMOS un tās programmām;
2.3.3. pieņem lēmumu par biedru uzņemšanu ICOMOS;
2.3.4. deleģē pārstāvjus balsošanai ICOMOS Administratīvās padomes vēlēšanās un
Ģenerālajā asamblejā;
2.3.5. iesniedz ICOMOS Administratīvajai padomei un Konsultatīvajai komitejai
iepriekšējā kalendārā gada darbības pārskatu;
2.3.6. nosūta ICOMOS vārdā iekasēto gadskārtējo biedra naudu ICOMOS Sekretariātam.
2.4. Mērķu sasniegšanai Biedrība veic darbības, kas ir likumīgas, iespējamas un
nepieciešamas organizācijas uzdevumu realizēšanai.
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
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3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā var iestāties ikviena Biedrības Statūtu 4.4., 4.5. un 4.6. punkta definīcijai
atbilstoša Latvijā rezidējoša fiziska un juridiska persona, kas atzīst ICOMOS un Biedrības
Statūtus, kā arī ICOMOS Profesionālās ētikas kodeksu un regulāri maksā biedra naudu
Biedrības noteiktajos termiņos.
4.2. Izņemot goda biedrus, visām fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas kļūt par
Biedrības biedru, ir jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums Biedrības valdei,
norādot biedru kategoriju, uz kuru tas pretendē. Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3. Biedrībā ir:
4.3.1. Individuālie biedri;
4.3.2. Institucionālie biedri;
4.3.3. Goda biedri;
4.4.4. Biedri-veicinātāji.
4.4. Par Individuālo biedru var kļūt fiziskas personas, kas profesionāli ir saistītas ar
kultūras mantojuma aizsardzības zinātnisko, tehnisko, praktisko saglabāšanas vai
administratīvo darbu, tai skaitā arhitekti, teritoriju plānotāji, vēsturnieki, arheologi,
etnologi, arhīvu speciālisti u.c. Izņēmuma gadījumos par individuālo biedru var kļūt citas
fiziskas personas, kas atbalsta ICOMOS mērķus un politiku.
4.4.1. eksperta statusu iegūst individuālie biedri, kuru pieredze kultūras mantojuma
saglabāšanas un aizsardzības jomā ir vismaz pieci gadi.
4.5. Par Institucionālo biedru var kļūt jebkura juridiska persona, kas saistīta ar kultūras
pieminekļu
saglabāšanu,
aizsardzību,
restaurāciju,
attīstību,
vai
kuras
īpašumā/apsaimniekošanā ir kultūras piemineklis, kā arī institūcijas, kuru aktivitātes
pilnībā vai daļēji veltītas viena vai vairāku Biedrības uzdevumu realizēšanai.
4.6. Goda biedra statusu pēc Biedrības ierosinājuma piešķir ICOMOS Ģenerālā asambleja
personām, kas devušas īpašu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības
jomā.
4.7. Biedri-veicinātāji: galvenokārt studējošie un citi kultūras mantojuma saglabāšanas
interesenti.
4.8. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina
pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav
šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.8. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja
arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
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4.9. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.10. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.10.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav maksājis biedra naudu;
4.10.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.10.3. biedrs nepilda savus pienākumus un saistības;
4.10.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.10.5. ja ICOMOS Administratīvā padome pēc Biedrības ieteikuma vai, īpašos gadījumos,
pēc savas iniciatīvas anulē biedra piederību ICOMOS organizācijā tādu iemeslu dēļ, kas
saistīti ar profesionālās ētikas pārkāpumiem vai rīcību, kas ir pretēja ICOMOS mērķiem.
4.11. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu
no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. vēlēt un tikt ievēlētam valdē;
5.1.5. iesaistīties ICOMOS un tās vienību darbībā;
5.1.6. saņemt ICOMOS biedriem domātos bezmaksas izdevumus un informāciju;
5.1.7. izmantot UNESCO-ICOMOS Dokumentācijas centra pakalpojumus;
5.1.8. saņemt ICOMOS biedra karti, kas apliecina biedra naudas maksājumu par kārtējo
finanšu gadu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, izņemot Goda biedrus;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. respektēt ICOMOS Profesionālās ētikas kodeksu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē var piedalīties
tikai personīgi.
6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
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6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri
neieceļ citu sapulces vadītāju.
6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
6.7. 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.
6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem, arī lemjot par reorganizāciju, jānobalso vairāk par divām trešdaļām no
klātesošajiem biedriem.
6.9. Biedru sapulce apstiprina Biedrības darbības programmu nākamajam gadam.
6.10. Biedru sapulce apstiprina budžetu nākamajam gadam.
6.11. Biedru sapulce izskata un apstiprina Biedrības pārskata ziņojumu par iepriekšējo
gadu.
6.12. Biedru sapulce izskata un apstiprina iepriekšējā gada finanšu pārskatu.
6.13. Biedru sapulce izvērtē un pieņem lēmumus jautājumos, kurus izskatīšanai iesniegusi
Biedrības valde vai ierindas biedri.
6.14. Biedru sapulce pieņem rezolūcijas jautājumos, kas saistīti ar Biedrības mērķu
īstenošanu.
6.15. Biedru sapulce pieņem lēmumu par īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu.
6.16. Biedru sapulces lēmumi ir saistoši visiem Biedrības biedriem.
6.17. Visiem biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē un iesaistīties tās darbā.
Institucionālie biedri dalībai biedru sapulcē var deleģēt trīs pārstāvjus, no kuriem balsošanā
pēc savstarpējas vienošanās ar vienām balsstiesībām piedalās viens institucionālā biedra
pārstāvis.
6.18. Biedru sapulces norises laiku, vietu un izskatāmos jautājumus nosaka Biedrības
valde.
6.19. Valde informē visus Biedrības biedrus par sapulces norises laiku un vietu, aicina
iesniegt priekšlikumus par jautājumiem, kas iekļaujami dienas kārtībā. Saņemtos
priekšlikumus izskata Biedrības valde, kas atbild par dienas kārtības sastādīšanu un
izsūtīšanu Biedrības biedriem vismaz četrpadsmit dienas pirms kopsapulces.
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7. nodaļa. Izpildinstitūcija
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.
7.2. Valdē var ievēlēt tikai individuālos biedrus.
7.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu.
7.4. Biedrības priekšsēdētājs:
7.4.1. sasauc un vada valdes sēdes un biedru sapulces. Biedru sapulču starplaikos
priekšsēdētājs veic darbību, kas ir Biedrības interesēs. Katrā valdes sēdē Priekšsēdētājs
informē valdi par veiktajām darbībām. Priekšsēdētājs pārstāv Biedrību, veicot darījumus ar
ICOMOS, Latvijas institūcijām un starptautiskajām organizācijām.;
7.4.2. iesniedz Biedrības iepriekšējā gada pārskatu ICOMOS Ģenerālsekretāram nodošanai
ICOMOS Konsultatīvajai komitejai un ICOMOS Administratīvajai padomei ikgadējās
sanāksmes laikā. ICOMOS Ģenerālsekretāram gada pārskats jāsaņem ne vēlāk kā sešas
nedēļas pirms ikgadējās sanāksmes norises dienas.
7.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
7.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
7.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus brīvprātīgi.
7.8. Valde:
7.8.1. nodrošina biedru sapulces lēmumu un rezolūciju izpildi;
7.8.2. nodrošina Biedrības programmas efektīvu izpildi saskaņā ar apstiprināto budžetu.
7.9. Valdi ievēl uz trim gadiem.
7.10. Valdes loceklis pārtrauc amata pildīšanu, ja nespēj veikt šos pienākumus, saskaņā ar
Statūtu 4.10. punktu zaudē biedra statusu vai iesniedz Biedrības priekšsēdētājam adresētu
atlūgumu.
7.11. Ja atbrīvojas Biedrības valdes locekļa vieta, Biedru sapulce izvirza šim amatam kādu
citu biedru.
7.12. Valdes sēdes kvorums ir divi valdes locekļi.
7.13. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram valdes loceklim ir
viena balss. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir priekšsēdētājam.
7.14. Valde deleģē personas, kuras Biedrības vārdā piedalās ICOMOS Administratīvās
padomes un Ģenerālās asamblejas vēlēšanās.

9. nodaļa. Revidents
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9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
9.6. revidentam ir tiesības saņemt visu ar Biedrības darbību saistīto informāciju, kas
nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
10. nodaļa. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri reizi gadā maksā ICOMOS Administratīvās padomes noteikto
ikgadējo maksājumu, kā arī biedru naudu, kuras apjomu un maksājuma termiņu nosaka
Biedrības valde.
11. nodaļa. Finanses
11.1. Biedrības finanšu resursus veido:
11.1.1. Biedrības noteiktās ICOMOS biedra naudas iemaksas;
11.1.2. ienākumi, kas gūti no Biedrības darbībām;
11.1.3. dotācijas, subsīdijas, ziedojumi un novēlējumi no avotiem, ko apstiprinājusi
Biedrības valde.
11.2. Biedrības gada budžetu apstiprina Biedrības biedru sapulce.

12. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana
12.1. Biedru sapulce var pieņemt lēmumu par Biedrības, kas dibināta saskaņā ar Statūtiem,
likvidēšanu šādos gadījumos:
12.1.1. ja uzskata, ka tā vairs nedarbojas efektīvi;
12.1.2. ja ir sasniegts Biedrības dibināšanas mērķis;
12.1.3. citos likumā noteiktos gadījumos.
12.2. Biedrība var pašlikvidēties saskaņā ar biedru sapulces rezolūciju. Biedru sapulce
drīkst pieņemt šādu lēmumu, ja rakstisks darbības izbeigšanas pamatojums ir izsūtīts
visiem Biedrības biedriem vismaz mēnesi pirms kopsapulces sasaukšanas. Lēmumam par
Biedrības darbības izbeigšanu ir nepieciešama vairāk kā divas trešdaļas Biedru sapulcē
piedalījušos balsstiesīgo biedru piekrišana.
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Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

____________________
paraksts
____________________
paraksts

/Kristīne Geile/
/Baiba Mūrniece/

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2010.gada 15. novembrī

