
 

APSTIPRINĀTS: 

ar Latvijas Dabas fonda 2016. gada 12. februāra  

Dibinātāju sapulces lēmumu 

LATVIJAS DABAS FONDA 

DALĪBNIEKU SAPULCES REGLAMENTS 

1.  Latvijas Dabas fonda (turpmāk – Fonds) Dalībnieku sapulce ir koleģiāla Fonda 

pārvaldes institūcija, kas apvieno Fonda dibinātājus un atbalstītājus, kā arī citus 

interesentus. 

2.  Par Fonda Dalībnieku var kļūt Fonda dibinātājs, Fonda atbalstītājs vai jebkura 

rīcībspējīga fiziska persona, kura atzīst Fonda statūtus, šo Reglamentu, ir piešķīrusi 

finanšu līdzekļus Fonda mērķu sasniegšanai vismaz Padomes noteiktās minimālās 

mērķiemaksas apmērā un rakstiski ir apliecinājusi vēlmi darboties Dalībnieku 

sapulcē, aizpildot dalībnieka anketu (Pielikums Nr.1). 

3.  Lēmumu par dalībnieka uzņemšanu pieņem Padome, kas pieteicēja lūgumu 

izskata un izvērtē ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.  

4.  Dalībnieku reģistru uztur Fonda direktors. 

5.  Dalībniekam jebkurā laikā ir tiesības izbeigt savu dalību Fonda pārvaldē, par to 

rakstveidā paziņojot Padomei. 

6.  Dalībnieku var izslēgt ar Padomes lēmumu, ja dalībnieks: 

6.1.  bez attaisnota iemesla nav piedalījies divās Dalībnieku sapulcēs pēc kārtas; 

6.2.  ar savu darbību vai bezdarbību diskreditē Fondu vai veic darbības, kas ir 

pretrunā Fonda statūtiem, Interešu konflikta novēršanas vadlīnijām vai citiem 

Fonda pārvaldes dokumentiem. 

7.  Jautājumu par dalībnieka izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 

izslēdzamo dalībnieku un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā 

dalībnieka neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei 

lēmums par dalībnieka izslēgšanu no Dalībnieku sapulces sastāva un šā lēmuma 

motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam dalībniekam desmit dienu laikā no 

tā pieņemšanas brīža. 



2 
 

8.  Dalībnieku sapulci sasauc Padome pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 3 

(trīs) gados, izsūtot uzaicinājumu uz sapulci elektroniskā veidā – e-pastā vismaz 

14 dienas pirms sapulces sasaukšanas. Apspriešanai paredzētie jautājumi, lēmumu 

projekti un citi materiāli Dalībnieku sapulces dalībniekiem jānosūta ne vēlāk kā 

vienu nedēļu pirms sapulces. 

9.  Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no reģistrēto 

dalībnieku skaita. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma 

dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi 

no klātesošo dalībnieku skaita, ja tajā piedalās vismaz trīs dalībnieki.  

10.  Dalībnieks piedalās Dalībnieku sapulcē personīgi vai dalībai sapulcē pilnvaro kādu 

citu dalībnieku. 

11.  Dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst: 

11.1.  ievēlēt un atcelt Fonda Padomes locekļus; 

11.2.  uzklausīt un izvērtēt Fonda Padomes un direktora sniegto Fonda darbības un 

finansiālo pārskatu; 

11.3.  sniegt ieteikumus tālākai Fonda darbībai un attīstībai. 

12.  Dalībnieku sapulces ir atklātas. Viesi un citi interesenti savu dalību sapulcē piesaka 

Fonda direktoram vismaz 3 (trīs) dienas pirms sapulces.  

13.  Sapulci vada Padomes priekšsēdētājs vai Fonda direktors, vai Padomes 

priekšsēdētāja pilnvarots Padomes loceklis. Sapulces sākumā apstiprināma dienas 

kārtība.  

14.  Dalībnieku sapulces tiek protokolētas. Sapulces protokolu paraksta sēdes vadītājs 

un protokolists. 

15.  Dalībnieku  sapulce no sava vidus ievēl 7 (septiņus) Padomes locekļus ar pilnvaru 

termiņu 3 (trīs) gadi. 

16.  Par Padomes locekli var ievēlēt: 

16.1. Fonda dibinātāju; 

16.2. bijušo Fonda Padomes locekli vai pārvēlēt uz jaunu termiņu esošo Padomes 

locekli; 

16.3. Fonda dalībnieku ar vismaz 3 (trīs) gadu stāžu. 

17.  Padomes locekļus ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklātās vēlēšanās. Tiek 

ievēlēta balsu skaitīšanas komisija un izdalīti vēlēšanu biļeteni. Par Padomes 

locekļiem tiek ievēlētas personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu. Ja balsu skaits 

ir vienāds, lēmumu par tālāko rīcību pieņem Dalībnieku sapulce.  

18.  Šī Reglamenta ievērošanas uzraudzību nodrošina Padomes priekšsēdētājs. 


