NODIBINĀJUMA

“GAUJAS FONDS”

STATŪTI

1. Nodibinājuma nosaukums
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir “GAUJAS FONDS” (turpmāk – “Nodibinājums”).
1.2. Nodibinājuma nosaukums angļu valodā ir “GAUJA RIVER FUND”.
2. Nodibinājuma mērķi
2.1. Nodibinājuma mērķi ir:
2.1.1. rūpēties par Gaujas augšteces dabas vērtību aizsardzību;
2.1.2. rūpēties par Gaujas augšteces kultūrvēstures mantojuma izpēti un saglabāšanu;
2.1.3. veicināt iedzīvotāju izpratni par Gaujas augšteces aizsardzības nepieciešamību un panākt
to aktīvu iesaisti konstatēto problēmu novēršanā;
2.1.4. apzināt un dokumentēt Gaujas augšteces dabas daudzveidību;
2.1.5. veicināt dabai draudzība tūrisma attīstību Gaujas augštecē;
2.1.6. sabiedriskā labuma darbība.
3. Mantas nodošana nodibinājumam
3.1. Nodibinājuma dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot
tos Nodibinājuma bankas kontā.
3.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts
pieņemšanas - nodošanas akts.
3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek uzskatīta par notikušu ar
ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.
4. Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība
4.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.
4.2. Par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.
4.3. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas
Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē
šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti
Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājiem,
dalībniekiem, valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem.
5. Nodibinājuma darbības termiņš
5.1.Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.

6. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā
6.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu
apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir
radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.
6.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj
valde.
7. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības
7.1. Valde sastāv no 3 valdes locekļiem, kurus ieceļ un atceļ Nodibinājuma dibinātāji ar
vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vairāk par pusi no dzīvo dibinātāju sastāva. Dibinātāju
sapulci sasauc valde vai vismaz viens dibinātājs. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga
kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga
neatkarīgi no klātesošo dibinātāju skaita, ja tajā piedalās vismaz viens dibinātājs.
7.2. Valdes locekļu darbības termiņš – uz nenoteiktu laiku.
7.3. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma
darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.
7.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājumu katrs atsevišķi.
7.5. Valdes locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Nodibinājuma valdes
priekšsēdētāju, kurš pilda Nodibinājuma reprezentatīvās funkcijas.
7.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
7.7. Valde pieņem savus lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
7.8. Jautājumos, kas saistīti ar Nodibinājuma nekustamo īpašumu atsavināšanu vai
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, valde pieņem lēmumus ar 2/3 balsu vairākumu, klātesot vairāk
par pusi no valdes sastāva.
7.9. Jaunpiebalgas novada domei (Nodibinājuma līdzdibinātājs) ir izņēmuma tiesības izvirzīt
darbam valdē vienu no trīs valdes locekļiem. Izvirzītais kandidāts kļūst par valdes locekli
statūtu 7.1.punktā noteiktajā kārtībā.

8. Revidents
8.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē
dibinātāji, ievērojot statūtu 7.1. punkta noteikumus. Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.
8.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
9. Grozījumu izdarīšana statūtos
9.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izņemot statūtu 4.1., 4.3., 5.,
6.1., 6.2., 7. un 9.1.punktu.

Dibinātāju paraksti:
VITA ŽĪGURE

_________________________

EDGARS ŽĪGURS

_________________________

SANDRA STRĒLE

_________________________

INESE LEITE

_________________________

DAIGA RUBENE

_________________________

ĢIRTS BARANOVSKIS

_________________________

MIKUS SPALVIŅŠ

_________________________

EGITA ZARIŅA

_________________________

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
(domes priekšsēdētājs)

____________________________
/LAIMIS ŠĀVĒJS/

Biedrība “BALTA DABA”
(valdes priekšsēdētājs)

____________________________
/ĢIRTS BARANOVSKIS/
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