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1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “DABAS VIDES ESTĒTIKAS STUDIJU APVIENĪBA”
(turpmāk tekstā – Biedrība).
2. nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1. Biedrības mērķis ir aktualizēt Dabas vides estētisko vērtību nozīmi cilvēkvides un dabas
vides kopveseluma izpratnes veidošanā, tādējādi veicinot līdzsvarotas un ilgtspējīgas
sabiedrības attīstību.
2.2. Biedrības uzdevumi:
2.2.1. popularizēt Dabas vides estētiskās vērtības, sekmēt metožu ieviešanu un
pielietošanu;
2.2.2. veicināt cilvēka fiziskās, sociālās un garīgās dzīves kvalitātes uzlabošanos;
2.2.3. veicināt daudzpusīgas cilvēka vides apziņas veidojošas izglītības pieejamību;
2.2.4. veikt preventīvos un sociālā atbalsta pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām;
2.2.5. veicināt sociālās adaptācijas, integrācijas un rehabilitācijas procesus;
2.2.6. sekmēt Latvijas kultūrvides sakārtošanu un saglabāšanu;
2.2.7. tuvināt Dabas vidi cilvēka radītajai videi un veicināt harmoniju to starpā;
2.2.8. veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām nevalstiskajām
organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām
personām augstāk minēto mērķu sasniegšanai;
2.2.9. organizēt atbalstu atsevišķu izglītības un līdzdarbības projektu realizēšanai;
2.2.10. realizēt izglītības, kultūras, izklaides, veselības un sporta pasākumus studijā
un ārpus tās.
2.3. Biedrības uzdevumu izpildei Biedrība veic šādas darbības:
2.3.1. izglītojošā darbība – piedāvā un realizē apmācības programmas, piesaistot gan
Latvijas, gan ārzemju speciālistus;
2.3.2. zinātniskā darbība – sekmē un attīsta Biedrības biedru zinātniski pētniecisko
darbu;
2.3.3. izdevējdarbība - izdod grāmatas, žurnālus, zinātnisku rakstu krājumus,
brošūras, konferenču, semināru un apspriežu materiālus, kā arī citus izglītojoša
un informējoša rakstura izdevumus (plakātus, bukletus, atklātnes u.c.);
2.3.4. rīko sapulces, zinātniskas konferences, seminārus un nometnes, sniedz
konsultācijas, sagatavo un lasa referātus un lekcijas par Dabas vides estētikas
vērtību jautājumiem;
2.3.5. sadarbojas ar citām biedrībām, valsts, pašvaldību, reliģiskām, saimnieciskām
organizācijām un komercfirmām, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs,
biedrības mērķu realizēšanā;
2.3.6. veic citu profesionālo, publisko un saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nepieciešami
biedrības mērķu īstenošanai.
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3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, iesniedzot rakstisku
pieteikumu valdei. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena 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 nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. 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 pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei, iepriekš
nokārtojot biedru naudas maksājumus un citas saistības. Valdei Biedrības biedra iesniegums
ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas. Izstājoties no Biedrības, biedrs nesaņemt atpakaļ iemaksātās biedru
naudas, mantiskos un cita veida ieguldījumus.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā trīs mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un/vai valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.5.5. biedrs kaitē Biedrības interesēm, tās tēlam un mērķa sasniegšanai.
4.6. Jautājumos 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. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu
no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt
biedru sapulcē.
4.7. Ja biedrs izstājas vai tiek izslēgts no Biedrības, tam nav tiesību pretendēt vai censties
atsavināt Biedrības īpašumu, tā daļas un finansu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot Biedrības
nosaukumu un simboliku.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā,
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,
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5.1.4. ieguldīt mantu un līdzekļus Biedrības darbībā,
5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu,
5.1.6. brīvi darboties citās sabiedrībās.
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,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības
reputāciju sabiedrībā,
5.2.5. neizpaust Biedrības konfidenciālo informāciju, kuras apjomu nosaka valde,
5.2.6. popularizēt un skaidrot biedrības darbību un nostādnes.
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. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumu, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
7.3. Kārtējās biedru sapulces sasauc valde, bet ne retāk kā reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31.
martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Par biedru sapulces sasaukšanu, valde biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu
ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces sasaukšanas.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru kopsapulce 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.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem.
7.9. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.
Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.
7.10. Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību
nepieņem biedru sapulce.
7.11. Tikai biedru sapulces kompetencē ietilpst:
7.11.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
7.11.2. valdes ievēlēšana un atsaukšana;
7.11.3. lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju, kas ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem biedriem.
7.11.4. apstiprināt gada pārskatu.
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8. nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt valdi atsevišķi. Valdes locekļiem ir
pārstāvniecības tiesības kopā ar vismaz vienu valdes locekli.
8.5. Valdes sēdes sasauc jebkurš no valdes locekļiem. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē
piedalās ne mazāk kā 2 valdes locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā balss ir valdes
priekšsēdētājam. Valdes sēde notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.
8.6. Biedru sapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes
priekšsēdētājam ir nepieciešama biedru sapulces vai attiecīgi valdes piekrišana.
8.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet biedru sapulce ir tiesīga
nolemt, ka valdes locekļi saņem atlīdzību un noteikt tās lielumu.
9. nodaļa. 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;
9.3.5. veic citus biedru sapulcēs uzticētos uzdevumus.
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.
10. nodaļa. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī. Biedru naudas apmērus katru
gadu nosaka biedrības valde un apstiprina biedru sapulce.

