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1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi. 

 

1.1. Biedrība "Gaudeamus" (turpmāk tekstā - Biedrība) saskaņā ar                         

Latvijas Republikas likumdošanu ir Biedrība. 

1.2. Biedrības oficiālais nosaukums ir Biedrība "Gaudeamus". 

1.3. Biedrības juridiskā adrese: Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1050, Latvijas 

Republika. 

1.4. Biedrība ir juridiska persona, un tā darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

likumdošanu un šiem Statūtiem. 

1.5. Biedrībai ir zīmogs ar tās nosaukumu un emblēmu. 

1.6. Biedrība juridiskās personas statusu iegūst ar brīdi, kad tā tiek ierakstīta 

biedrību un nodibinājumu reģistrā. 

1.7. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

1.8. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. 

1.9. Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par biedrības 

saistībām. 

   

  

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi. 

 

2.1. Biedrības mērķi un uzdevumi ir: 

2.1.1. kora dziedāšanas mākslas attīstīšana, kora mūzikas apgūšana un 

popularizēšana sabiedrībā gan Latvijā, gan ārvalstīs, 

2.1.2. jaunatnes iesaistīšana kora dziedāšanā, 

2.1.3. kora dziedāšanas tradīciju saglabāšana un attīstības veicināšana, 

2.1.4. Biedrības biedru vokālā izglītošana, 

2.1.5. visa veida tautas mākslas veicināšana, popularizēšana un attīstība, 

2.1.6. Biedrības biedru intelektuālo spēju pilnveidošana un attīstība, 

2.1.7. lietderīgas brīvā laika pavadīšanas organizēšana, 

2.1.8. cita sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sabiedrības kultūras 

un izglītības veicināšanu. 

2.2. Biedrības pamatdarbības veidi: 

2.2.1. kora koncertdarbības veikšana, 

2.2.2. masu pasākumu (koncertu, publisku sarīkojumu, konkursu, izstāžu 

u.c.) organizēšana, 

2.2.3. audio un video ierakstu veikšana, tiražēšana un realizācija, 

2.2.4. poligrāfisko izdevumu (grāmatu, plakātu, afišu, bukletu u.c.) 

izdošana, 

2.2.5. labdarības pasākumu organizēšana un piedalīšanās citos labdarības 

pasākumos. 

2.3. Biedrība veic saimniecisko darbību Biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī, lai 

nodrošinātu savu īpašumu uzturēšanu un izmantošanu. 
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3. nodaļa. Biedrības pārvalde, izpildinstitūcijas un kontrole. 

 

3.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde. 

3.2. Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce. 

3.3. Biedrības izpildinstitūcijas ir Biedrības valde un Biedrības valdes 

priekšsēdētājs. Biedrības valde un valdes priekšsēdētājs veic biedrības 

ikdienas darbības organizāciju un uzraudzību. 

3.4. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru 

biedru sapulce ievēl uz vienu gadu. 

3.5. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

3.6. Revidents: 

3.6.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, 

3.6.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu, 

3.6.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu, 

3.6.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu. 

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

reizi gadā. 

3.8. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

 

 

4. nodaļa. Biedrības valde. 

 

4.1. Biedrības valde sastāv no vismaz 9 locekļiem. Biedrības tautas mākslas 

kolektīva, teritoriālās vai struktūrvienības vadītājs pēc apstiprināšanas 

biedru sapulcē kļūst par valdes locekli. 

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

locekļiem.  

4.3. Biedrības Valdes priekšsēdētāju Biedrības biedru kārtējā sapulcē ievēl uz 

diviem gadiem ar tiesībām tikt atkārtoti ievēlētam. 

4.4. Biedrības Valdes priekšsēdētājs izvēlas valdes locekļu kandidātus, kurus 

ievēl Biedrības kārtējā biedru sapulcē uz diviem gadiem ar tiesībām tikt 

atkārtoti ievēlētiem. 

4.5. Valdes locekļi savus pienākumus veic bez atlīdzības. Valdes loceklis var 

prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā. 

4.6. Biedrības valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi bez īpaša 

pilnvarojuma un ir tiesīgs pārstāvēt Biedrības intereses attiecībās ar jebkuru 

juridisku vai fizisku personu. 

4.7. Biedrības valdes locekļi pārstāv Biedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem. 

4.8. Biedrības valdes locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu no valdes locekļu 

vidus ievēl Biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieku. 

4.9. Biedrības valde sasauc kārtējo biedru sapulci ne retāk kā vienu reizi gadā, 

bet ne vēlāk kā līdz 31.martam. 
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4.10. Valdei nekavējoties un bez vainojamas vilcināšanās ir jāsasauc biedru 

sapulce, ja to rakstveidā ierosina, norādot sasaukšanas iemeslu: 

4.10.1. Biedrības tautas mākslas kolektīva, teritoriālās vai struktūrvienības  

vadītājs vai pilnvarots pārstāvis, 

4.10.2. viena desmitā daļa Biedrības biedru. 

4.11. Ja Biedrības valde nesasauc biedru sapulci, pamatojoties uz šo statūtu 4.10. 

punktu, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu vai Biedrības tautas mākslas 

kolektīva, teritoriālās vai struktūrvienības vadītājs vai pilnvarots pārstāvis 

var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulču 

sasaukšanas kārtību. 

4.12. Biedrības valdes priekšsēdētājs savas prombūtnes laikā rakstiski pilnvaro 

valdes priekšsēdētāja vietnieku pārstāvēt Biedrību, norādot pilnvarojuma 

apjomu. 

4.13. Valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ietilpst Biedrības valdes 

sastāvā. 

4.14. Biedrības valdes sēdes sasauc un vada Biedrības valdes priekšsēdētājs vai 

viņa prombūtnes laikā – Biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks. 

4.15. Biedrības valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi mēnesī. 

4.16. Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ierakstāmi visi valdes 

pieņemtie lēmumi, norādot katra valdes locekļa balsojumu par katru 

lēmumu. 

4.17. Biedrības valdes sēdēs tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar Biedrības 

ikdienas darbības pārvaldi. Izskatāmie jautājumi tiek pieņemti ar klātesošo 

locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis dalās līdzīgi, 

izšķirošā ir Biedrības valdes priekšsēdētāja balss. 

4.18. Biedrības valdes kompetencē ietilpst jautājums par Biedrības biedru 

uzņemšanu vai izslēgšanu no Biedrības. 

4.19. Valdes un citu Biedrības institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par 

zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu tiešu darbību un vainas dēļ. 

 

 

5. nodaļa. Biedru sapulce. 

 

5.1 Biedru sapulci sasauc valde, un to atklāj Biedrības valdes priekšsēdētājs vai 

viņa prombūtnes laikā  vietnieks, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. 

5.2 Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces 

norises kārtību nepieņem biedru sapulce. 

5.3 Ja, sasaucot sapulci, ir pārkāpti likuma vai statūtu noteikumi par sapulces 

sasaukšanas kārtību un termiņiem, biedru sapulce nav tiesīga pieņemt 

lēmumus, izņemot gadījumus, kad biedru sapulcē piedalās visi biedri. 

5.4 Biedrības biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta 

sapulces vadītājs un protokolists. 

5.5 Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var 

piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. 

5.6 Biedra dalība Biedrībā nav nododama trešajām personām vai mantojama. 
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5.7 Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Biedrības biedru balsu 

vairākumu. 

5.8 Biedrības biedru sapulcē balsošana notiek atklāti, bet, ja to pieprasa vismaz 

5 (pieci) Biedrības biedri - aizklāti. 

5.9 Biedru sapulces kompetencē ietilpst: 

5.9.1 grozījumu izdarīšana statūtos, 

5.9.2 valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana, 

5.9.3 lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, 

turpināšanu vai reorganizāciju, 

5.9.4 Biedrības valdes priekšsēdētāja ievēlēšana, Biedrības valdes 

sastāva apstiprināšana, to pilnvaru termiņa noteikšana, 

5.9.5 tautas mākslas kolektīvu vadītāju ievēlēšana un apstiprināšana, 

5.9.6 Biedrības teritoriālo struktūrvienību un tautas mākslas kolektīvu 

nolikumu apstiprināšana, 

5.9.7 Biedrības biedra naudas summas un iekasēšanas kārtības 

noteikšana, 

5.9.8 lemšana par uzņēmējsabiedrību dibināšanu vai lemšana par 

piedalīšanos ar Biedrības mantas daļu citu uzņēmējsabiedrību 

darbībā, 

5.9.9 lēmumu pieņemšana par kustamā un nekustamā īpašuma 

iegūšanu un atsavināšanu, 

5.9.10 Biedrības apbalvojumu (medaļu, piemiņas zīmju, atzinības rakstu 

u.c.) nodibināšanas, apbalvojumu nolikumu un piešķiršanas 

kārtības noteikšana. 

5.10 Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst 

valdes un citu šajos statūtos paredzēto institūciju kompetencē. 

5.11 Biedrības biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā 

puse no Biedrības biedriem. Lai lemtu jautājumus par grozījumu 

izdarīšanu Biedrības statūtos vai par Biedrības darbības reorganizāciju 

un izbeigšanu, nepieciešama 2/3 (divu trešdaļu) biedru klātbūtne, 

valdei paziņojot tās darba kārtību ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas 

pirms sapulces. 

5.12 Ja biedru sapulcei nav tiesības pieņemt lēmumus saskaņā ar šo Statūtu 

5.11. punktu, valde ne vēlāk kā pēc 3 (trīs) nedēļām no jauna sasauc 

biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir 

tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet 

tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz 2 (divi) biedri. 

5.13 Biedru sapulce kontrolē citu pārvaldes institūciju darbību. Šim 

nolūkam Biedru sapulce ir tiesīga noteikt Biedrības iekšējo revīziju. 
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6.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 

 

6.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai 

tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku 

pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamos dokumentus  

nosaka Biedrības valde. 

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

lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša 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 5 

(piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

6.3. Pēc kandidāta iesnieguma saņemšanas un izskatīšanas kandidātam var tikt 

noteikts 3 (trīs) mēnešu pārbaudes laiks un Biedrības biedra kandidāta 

statuss bez balss tiesībām biedru sapulcē. Ja šajā laikā kandidāts ir 

apliecinājis savu vēlmi un spējas piedalīties Biedrības darbā, ar Biedrības  

valdes lēmumu kandidāts tiek apstiprināts par Biedrības biedru ar balss 

tiesībām Biedrības biedru sapulcē. 

6.4. Biedrība par Biedrības biedru juridisku personu apstiprina, par to lemjot 

Valdes sēdē un slēdzot rakstveida līgumu. 

6.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru 

sapulcei. Iesniegt atkārtotu pieteikumu var ne agrāk kā pēc gada.  

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

Valdei. 

6.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

6.7.1. biedrs vairāk nekā trīs mēnešus nav nomaksājis biedra naudu, 

6.7.2. biedrs  nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus, 

6.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības, 

6.7.4. biedrs veic citas darbības, kas kaitē Biedrības darbībai un kas ir 

pretrunā ar šajos Statūtos noteikto. 

6.8. Jautājumu par Biedrības 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. 

Lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija valdei 

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

pieņemšanas brīža. 

6.9. Lēmumu par izslēgšanu rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. 
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7.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

 

7.1. Biedrības biedru tiesības: 

7.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, 

7.1.2. piedalīties Biedrības tautas mākslas kolektīvu darbībā saskaņā ar to 

nolikumu, 

7.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties 

ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem un 

finanšu pārskatiem, 

7.1.4. savlaicīgi saņemt informāciju par Biedrības organizēto pasākumu 

plāniem, 

7.1.5. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli, 

7.1.6. tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās. 

7.2. Biedrības biedru pienākumi: 

7.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes 

lēmumus, 

7.2.2. sniegt atklātu un patiesu informāciju, 

7.2.3. ar savu darbību veicināt demokrātijas un vispārējas iecietības principu 

ievērošanu, 

7.2.4. savā darbībā un izteikumos ievērot demokrātiskas un pilsoniskas 

sabiedrības vispārpieņemtās ētikas normas, 

7.2.5. neveikt darbību, kas kaitē Biedrības tēlam un ierobežo Biedrības 

biedru brīvu uzskatu paušanas iespējas, 

7.2.6. uzturēt Biedrībā savstarpējas izpalīdzības, cieņas, prestiža, etiķetes, 

ieinteresētības un līdzdarbošanās atmosfēru visās Biedrības darbības 

jomās, 

7.2.7. atturēties no jebkāda veida personu ierobežojošu un diskriminējošu 

izteikumu un uzskatu paušanas, 

7.2.8. regulāri maksāt biedra naudu un citus maksājumus, kas apstiprināti 

biedru sapulcē un saistīti ar Biedrības darbību, 

7.2.9. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu 

realizēšanu, 

7.2.10. pildīt visas uzņemtās saistības pilnā apjomā, 

7.2.11. savlaicīgi informēt Biedrības institūcijas par savu dalību vai 

atturēšanos no tās Biedrības organizētos pasākumos, 

7.2.12. saudzīgi izturēties pret lietošanā saņemtajām Biedrības materiālajām 

vērtībām. Saņemot lietošanā jebkādas materiālās vērtības, par to tiek 

sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts divos eksemplāros, 

7.2.13. Pēc savas dalības pārtraukšanas Biedrības darbībā nekavējoties atdot 

tam izsniegtās materiālās vērtības, par to sastādot pieņemšanas-

nodošanas aktu. 

7.2.14. ievērot konfidencialitāti un neizplatīt ziņas, kas varētu kaitēt Biedrības 

darbam un biedru personīgajām interesēm. 
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7.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 

biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā 

biedra piekrišana. 

 

 

8. nodaļa. Biedrības saimnieciskā darbība. 

 

8.1. Biedrība realizē savu saimniecisko un uzņēmējdarbību un veic citas 

sabiedriskā labuma aktivitātes saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, un 

šai darbībai nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības īpašumus un finanšu 

līdzekļus izmanto saskaņā ar Biedrības biedru sapulces lēmumu un izmanto, 

lai sasniegtu šajos Statūtos noteiktos biedrības mērķus. Peļņu, kas gūta no 

Biedrības veiktās saimnieciskās darbības nedrīkst sadalīt starp Biedrības 

biedriem vai dibinātājiem. 

8.2. Biedrībai ir konts bankā. 

8.3. Visas Biedrības veiktās finanšu operācijas tiek noformētas atbilstoši 

Latvijas Republikas likumiem. 

8.4. Biedrībai ir tiesības: 

8.4.1.iegādāties kustamo un nekustamo īpašumu, 

8.4.2.dibināt vai būt par dalībnieku uzņēmējsabiedrībās, 

8.4.3.veikt saimniecisko darbību, lai realizētu Biedrības mērķus un 

uzdevumus, 

8.4.4.iestāties un būt par biedru citās biedrībās vai nodibinājumos. 

8.5. Biedrības finanšu līdzekļus veido: 

8.5.1. biedru regulārās iemaksas, 

8.5.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi, 

8.5.3. ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības, 

8.5.4. Citi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktie finanšu avoti. 

8.6. Valsts un pašvaldību nodokļus un citus obligātos maksājumus Biedrība veic 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.  

8.7. Biedrības iekšējo fondu veidošanu, noteikumus un to izmantošanas kārtību 

pēc Biedrības valdes ieteikuma apstiprina Biedrības biedru sapulcē. 

 

 

9.nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

 

9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 

struktūrvienības (koru kolektīvi, vokālie ansambļi, teritoriālās Biedrības 

atbalsta grupas, mākslinieciskās vai vokālās studijas u.c.). 

9.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar 

Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru 

sapulce. 
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10.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana un likvidācija. 

 

10.1. Biedrības darbība izbeidzas:  

10.1.1. ar biedru sapulces lēmumu, 

10.1.2. uzsākot Biedrības bankrota procedūru, 

10.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram, 

10.1.4. ar tiesas nolēmumu, 

10.1.5. uz cita likumā noteikta pamata. 

10.2. Biedru sapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja 

par to klātesot nobalso divas trešdaļas no visiem biedriem. 

10.3. Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, Biedrības 

nosaukumam pievienojot vārdu „likvidējamā”. Likvidāciju veic valdes 

locekļi, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi, 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: 

 

  

 

 

______________________                                                            A.Ozoliņš 

 (paraksts)      /paraksta atšifrējums/ 

 

 

      

______________________                                                            I.Cinkuss 

 (paraksts)      /paraksta atšifrējums/ 

 

 

 

 

 

 

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā 2005. gada 6. aprīlī 

 

 


