Biedrības “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium”
statūti

1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium” (turpmāk Biedrība).
2. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt dabaszinātņu popularizēšanu sabiedrībā;
2.1.2. veicināt inovatīvas un radošas izglītības pieejamību;
2.1.3. nodrošināt alternatīvas apmācības iespējas bērniem un jauniešiem;
2.1.4. ieinteresēt bērnus un jauniešus eksaktajās zinātnēs;
2.1.5. organizēt un vadīt dabas zinātņu (fizikas, ķīmijas u.c.) nodarbības bērniem un
jauniešiem, tostarp (bet ne tikai) slēdzot līgumus par fizikas un ķīmijas nodarbību
organizēšanu un vadīšanu biedru, kas ir fiziskas personas, bērniem;
2.1.6. organizēt un vadīt dabaszinātņu nometnes bērniem un jauniešiem;
2.1.7. veicināt sadarbību ar pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām zinātnes
popularizēšanai;
2.1.8. veicināt investīciju piesaistīšanu zinātnes popularizēšanai Latvijā;
2.1.9.atbalstīt dabaszinātnēs ieinteresētos bērnus un jauniešus no daudzbērnu ģimenēm un
maznodrošinātām ģimenēm.
3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu un
citus dokumentus, kā arī samaksājot biedru naudu. Biedrības valde nosaka šī pieteikuma
formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Biedrības valde izskata pieteicēja
lūgumu par uzņemšanu Biedrībā ne vēlāk kā 2 (divi) nedēļu laikā no dienas, kad valde
saņēma pieteicēja pieteikumu un visus citus nepieciešamos dokumentus, ievērojot Statūtu
4.1.punktu.
Izskatot pieteikumu, Biedrības valde var pieņemt lēmumu par vai pret pieteicēja uzņemšanu
Biedrībā.

Ja Biedrības valde pieņem lēmumu par pieteicēja uzņemšanu, 2 (divi) nedēļu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas valde paziņo šo lēmumu pieteicējam personīgi vai pa pastu, vai
pa e-pastu, vai, izmantojot citus tālsakaru līdzekļus (piemēram, telefakss vai sms), vai arī,
veicot konkludentas darbības (piemēram, slēdzot līgumus starp Biedrību un biedru Statūtu
2.1.5.punktā minēto mērķu sasniegšanai).
Biedra uzņemšanas datums ir iestāšanās naudas pārskaitījuma datums. Iestāšanās naudas
apmēru, maksāšanas kārtību un citus ar biedru naudu saistītos jautājumus nosaka Biedrības
valde ar savu lēmumu.
Ja Biedrības valde atsaka pieteicēja uzņemšanu, 2 (divi) nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas valde paziņo pa pastu vai pa e-pastu savu lēmumu pieteicējam, sniedzot lēmumā par
atteikumu pamatojumu (motivāciju).
4.3. Iesniedzot Statūtu 4.1.punkta pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus, pieteicējs,
kas ir fiziska persona, piekrīt savu datu apstrādei (piemēram, vākšanai, glabāšanai,
izmantošanai u.tml.), lai Biedrības valde varētu izlemt jautājumu par biedra uzņemšanu un
uzņemšanas gadījumā Biedrība varētu izpildīt normatīvo aktu prasības un sasniegt Biedrības
mērķus.
4.4. Iesniedzot Statūtu 4.1.punkta pieteikumu, pieteicējs apliecina, ka ir iepazinies ar
Statūtiem, un uzņemšanas gadījumā apņemas pildīt Statūtus un biedru sapulces un valdes
lēmumus.
4.5. Katrs biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot Biedrības valdei rakstisku
iesniegumu pa pastu vai pa e-pastu. Biedrs ir izstājies no Biedrības dienā, kad Biedrības valde
saņēma viņa iesniegumu par izstāšanos.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedrības valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vismaz 1 mēnesi nav pilnā apmērā nomaksājis biedra naudu, kuras samaksas
termiņš ir iestājies;
4.6.2. biedrs nepilda biedru sapulces vai Biedrības valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs ar savu darbību apzināti traucē Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu
izpildi;
4.6.6. biedrs ar savu darbību ir nodarījis būtisku kaitējumu Biedrībai.
4.7. Par Biedrības biedra izslēgšanu lemj Biedrības valde pēc savas iniciatīvas vai Biedrības
biedra iesnieguma.
Ja biedrs vismaz 1 mēnesi nav samaksājis pilnā apmērā biedru naudu, kam iestājās samaksas
termiņš, pirms lēmuma pieņemšanas par biedra izslēgšanu valde var nosūtīt izslēdzamajam
biedram pa pastu vai pa e-pastu pieprasījumu samaksāt biedru naudas parādu, ko biedrs
iepriekš nav nomaksājis laicīgi vai pilnā apmērā. Ja biedrs nomaksā biedru naudas parādu un
nosūta valdei samaksas apliecinājumu pa pastu vai e-pastu 3 (trīs) darba dienu laikā no valdes
pieprasījuma nosūtīšanas dienas, valde nelemj par biedra izslēgšanu. Ja biedrs nenomaksā
biedru naudas parādu 3 (trīs) darba dienu laikā no valdes pieprasījuma nosūtīšanas dienas,
valde var lemt par biedra izslēgšanu.

Valde paziņo pamatotu (motivētu) lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma
motivācija jāpaziņo rakstveidā pa pastu vai e-pastu biedram 5 (pieci) dienu laikā no tā
pieņemšanas dienas.
4.8. Ja biedrs ir fiziska persona, kura bērns piedalās Biedrības organizētajās un vadītajās
fizikas un ķīmijas nodarbībās biedrs automātiski izstājas no Biedrības, izbeidzoties līgumam
starp Biedrību un attiecīgu biedru par fizikas un ķīmijas nodarbību organizēšanu un vadīšanu
biedra bērnam, ja biedrs nav iesniedzis Biedrības valdei rakstisku iesniegumu par savas
dalības Biedrībā pagarināšanu. Šajā punktā norādītajā gadījumā biedram nav jāsniedz
rakstisks iesniegums atbilstoši Statūtu 4.5.punktam, kā arī valdei nav jāpieņem lēmums par
Biedra izslēgšanu atbilstoši Statūtu 4.6. un 4.7.punktam.
5. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas 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 Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri, savlaicīgi un pilnā apmērā maksāt biedru naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanai,
5.2.4. ar savu darbību nekaitēt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
6. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības, pienākumus, attiecības ar Biedrību un citus saistītos
jautājumus regulēs struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce vai
valde.
7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.augustam.
7.4. 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.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 2(divi) nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu pa pastu vai e-pastu.
7.6. Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar
nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri, izņemot gadījumus, kad biedru sapulcei
jālemj par grozījumu izdarīšanu Biedrības statūtos, Biedrības darbības izbeigšanu un
turpināšanu, kā arī Biedrības valdes locekļa atsaukšanu.
Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, kā
arī Biedrības valdes locekļa atsaukšanu biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk
nekā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga, 5 (pieci) 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.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
biedriem, izņemot gadījumus, kad biedru sapulcei jālemj par grozījumu izdarīšanu Biedrības
statūtos, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, kā arī Biedrības valdes locekļa
atsaukšanu.
Lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas)
no klātesošajiem biedriem.
Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, kā arī Biedrības valdes locekļa
atsaukšanu ir pieņemts, ja par to vienbalsīgi nobalso visi klātesošie biedri.
7.9. Biedri var attālināti piedalīties sapulcē un pieņemt lēmumus, ja izmantotie sakaru līdzekļi
pieļauj biedriem vienlaikus piedalīties jautājumu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā
(piemēram, dalība biedru sapulcē ar Skype starpniecību u.tml.). Biedru sapulces vadītājs
nodrošina šādas biedru dalības un pieņemto lēmumu dokumentāru fiksāciju, tostarp
ierakstīšanu protokolā.

8. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes locekļa.
8.2. Valde ir tiesīga izlēmt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.3. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
8.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, tās apmēru un izmaksāšanas
kārtību nosaka ar biedru sapulces lēmumu vai Biedrības valdes lēmumu
8.5. Valdes locekli var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā
gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību,
kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
9. Revidents
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.
10. Biedru nauda
10.1. Biedrība iegūst nepieciešamos finanšu līdzekļus savu mērķu sasniegšanai un uzdevumu
izpildei, Biedrības biedriem katru mēnesi maksājot biedru naudu. Biedru naudas apmēru,
maksāšanas kārtību un citus ar biedru naudu saistītos jautājumus nosaka Biedrības valde ar
savu lēmumu.
10.2. Biedrības valde ir tiesīga noteikt atšķirīgu biedru naudas apmēru dažādām biedru
kategorijām (grupām), piemēram, biedri no ģimenēm ar 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgiem
bērniem, biedri maznodrošinātām ģimenēm u.tml. Kā arī valde var izņēmuma gadījumos lemt
par biedrības biedra atbrīvošanu no biedru naudas samaksas uz noteiktu laiku, ja valde
konstatē pietiekamu pamatu lēmuma par atbrīvošanu no biedru naudas samaksas
pieņemšanai.
10.3. Biedrības biedrs var brīvprātīgi veikt biedru naudas samaksu arī lielākā apmērā, nekā
tas noteikts valdes lēmumā.
10.4. Ja biedrs pats izstājas vai tiek izslēgts no Biedrības biedra iemaksātā biedru nauda
viņam netiek atmaksāta.

Valdes loceklis
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