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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Astronomijas biedrība (turpmāk tekstā – Biedrība). Tā
apvieno profesionālos astronomus, astronomijas skolotājus, astronomijas amatierus un interesentus.
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir LAB.
1.3. Biedrība darbojas visā Latvijas teritorijā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem
normatīvajiem dokumentiem un šiem statūtiem.
1.4. Biedrības simboliku veido balts trijstūris un trīs baltas astoņstaru zvaigznes tumšā taisnstūrī.
1.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt astronomijas zinātnes attīstību, popularizēšanu un astronomu profesionālo
darbību Latvijā;
2.1.2. veicināt zinātnisko pētījumu izstrādi astronomijas nozarē;
2.1.3. sekmēt astronomijas un ar to saistīto zinātņu, kā arī tehnisko sasniegumu apguvi un
pilnveidošanu;
2.1.4. veicināt Latvijas astronomu, astronomijas pasniedzēju un skolotāju profesionālās
kvalifikācijas celšanu;
2.1.5. sekmēt astronomijas pasniegšanu mācību iestādēs;
2.1.6. sekmēt starptautisko sakaru izveidošanu un paplašināšanu ar astronomijas un ar to saistītu
nozaru organizācijām;
2.1.7. sekmēt astronomijas zināšanu izmantošanu sabiedrības labklājības veicināšanā.

3. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA
3.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība,
iesniedzot Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
3.2. 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. Valde lēmumu par pieteicēja uzņemšanu vai neuzņemšanu par Biedrības biedru
pieņem, atklāti balsojot. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no
tā pieņemšanas brīža.
3.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru
sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt
atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā vienu gadu pēc biedru sapulces noraidošā lēmuma.
3.4. Ja valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru,
jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
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3.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs:
3.6.1. vairāk kā 24 mēnešus nav nomaksājis iestāšanās maksu vai biedra naudu;
3.6.2. nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
3.6.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
3.6.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
3.7. 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. Valde lēmumu par Biedrības biedra izslēgšanu pieņem,
atklāti balsojot. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šī lēmuma motivācija
jāpaziņo izslēdzamajam biedram rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.8. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja biedru sapulce nobalso
par biedra izslēgšanu, biedrs skaitās izslēgts no Biedrības līdz ar biedru sapulces lēmuma
pieņemšanas brīdi.

4. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
4.1.1. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu;
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā.
4.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
4.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
4.3. Biedrības biedriem, kuri darbojas Biedrībā vismaz 30 gadu, ar Biedrības valdes lēmumu tiek
piešķirts vecbiedru statuss.
4.4. Par Biedrības goda biedriem biedru sapulce ievēlē personas, kas ar savu darbību ir veicinājušas
astronomijas zinātnes attīstību vai veikušas nozīmīgu ieguldījumu Biedrības mērķu sasniegšanā.
Goda biedru kandidatūras izvirza Biedrības valde.
4.5. Biedrības vecbiedriem un goda biedriem nav jāmaksā biedra nauda.
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5. AUGSTĀKĀ LĒMĒJINSTITŪCIJA
5.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.
5.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
5.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 31. martam.
5.4. Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta saskaņā ar statūtiem pēc valdes iniciatīvas vai ne mazāk
kā vienas desmitās daļas biedru rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts sasaukšanas iemesls.
5.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram
rakstisku uzaicinājumu.
5.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
5.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tā ir jāpārtrauc, un trīs nedēļu laikā ir
jāsasauc atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vismaz divi
biedri.
5.8. Biedru sapulci vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, ja biedru sapulce neievēlē citu sapulces
vadītāju.
5.9. Biedru sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts biedru sapulces protokolists un nepieciešamības
gadījumā – sapulces vadītājs un balsu skaitītāji.
5.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
5.11. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad tiek vēlētas Biedrības amatpersonas, goda
biedri, tiek balsots par apbalvojumu piešķiršanu vai vismaz viens Biedrības biedrs pieprasa aizklātu
balsojumu.
5.12. Biedru sapulces norise tiek protokolēta. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs
un protokolists. Biedru sapulču protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā
valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Biedrības valde viņam izsniedz
protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā.
5.13. Biedru sapulcei ir tiesības:
5.13.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
5.13.2. ievēlēt Biedrības valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju;
5.13.3. ievēlēt revīzijas komisiju;
5.13.4. apstiprināt iestāšanās un biedra naudas apmēru;
5.13.5. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
5.13.6. pieņemt lēmumu par Biedrības pašlikvidāciju;
5.13.7. izlemt citus jautājumus.
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6. IZPILDINSTITŪCIJA
6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.
6.2. Biedrības valde atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 19, pasta indekss LV-1050.
6.3. Biedrības valde sastāv no septiņiem valdes locekļiem.
6.4. Biedrības valdi ievēlē biedru sapulce uz diviem gadiem.
6.5. Valde:
6.5.1. vada un pārstāv Biedrību;
6.5.2. nodrošina biedru sapulču lēmumu izpildi;
6.5.3. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši likumiem,
statūtiem un biedru sapulces lēmumiem;
6.5.4. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
6.5.5. veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus.
6.6. Biedrības valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēlē biedru sapulce uz valdes
pilnvaru laiku.
6.7. Valde ievēlē valdes priekšsēdētāja vietniekus un sadala citus savus pienākumus valdes biedru
starpā.
6.8. Biedrības valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību
katrs atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar jebkuriem trijiem valdes
locekļiem.
6.9. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai vismaz divi valdes locekļi. Valdes sēdes ir
lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valdes lēmums ir pieņemts, ja
par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem valdes locekļiem.
6.10. Biedrības valdes priekšsēdētāja prombūtnes vai rīcības nespējas gadījumā viņa funkcijas pilda
viens no Biedrības valdes priekšsēdētāja vietniekiem.

7. FINANSIĀLĀS DARBĪBAS REVĪZIJAS INSTITŪCIJA.
7.1. Biedrības darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēlē biedru sapulce uz diviem
gadiem.
7.2. Biedrības revīzijas komisija sastāv no trijiem revidentiem.
7.3. Biedrības revidenti nevar būt Biedrības valdes locekļi.
7.4. Biedrības revīzijas komisija pati ievēlē revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
7.5. Revīzijas komisijas sēdes sasauc revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Revīzijas komisijas sēdes ir
lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no revīzijas komisijas locekļiem. Revīzijas
6

Latvijas Astronomijas biedrības statūti
komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem revīzijas
komisijas locekļiem.
7.6. Biedrības revīzijas komisija:
7.6.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
7.6.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
7.6.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
7.6.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
7.6.5. veic citus biedru sapulces uzticētos uzdevumus.
7.7. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
7.8. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Biedrības revīzijas komisijas
atzinuma saņemšanas.

8. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
8.1. Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības var tikt izveidotas ar Biedrības valdes lēmumu.
8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

9. INSTITŪCIJA VAI AMATPERSONA, KURA IR TIESĪGA PIEŅEMT
LĒMUMUS PAR KUSTAMĀ VAI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGŪŠANU UN
ATSAVINĀŠANU
9.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma
iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu līdz Ls 100,00 vērtībā.
9.2. Biedrības valde lemj par pārējo kustamo īpašumu vērtībā virs Ls 100,00 iegūšanu,
apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
9.3. Biedru sapulce lemj par nekustamo īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
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10. FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Biedrības līdzekļus veido:
10.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;
10.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
10.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
10.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības mērķu sasniegšanas
finansēšanai;
10.1.5. citi atļauti ienākumi.
10.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces vai valdes lēmumiem tiek izlietoti:
10.2.1. Biedrības mērķu īstenošanai;
10.2.2. darbinieku algošanai;
10.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
10.3. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild valde.

8

