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Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” 
STATŪTI 

 
 
Pieņemti 2005. gada 13. maija Biedrības kopsapulcē 
Laboti 2007. gada 10. maija Biedru sapulcē  
Laboti 2008. gada 31. marta Biedru sapulcē  
Laboti 2009. gada 21. maijā Biedru sapulcē  
Laboti 2015. gada 10. jūnija Biedru sapulcē  
Laboti 2015. gada 9. decembra Biedru sapulcē 
Laboti 2016. gada 23. marta Biedru sapulcē  
Laboti 2017. gada 30. marta Biedru sapulcē 
Laboti 2017. gada 5. oktobra Biedru sapulcē 
Laboti 2018. gada 22. marta Biedru sapulcē 
Laboti 2020. gada 9. jūnija Biedru sapulcē 
Laboti 2021. gada 25. marta Biedru sapulcē 
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A. Vispārīgie noteikumi 
 
1. Biedrības nosaukums 
1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – 
Biedrība).  
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir “Delna”.  
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Transparency International Latvia”.  
1.4. Biedrības nosaukuma tulkojuma saīsinājums angļu valodā ir “TI Latvia”.  
 
2. Biedrības mērķis  
 
2.1. Biedrības mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no 
korupcijas valsts pārvaldē, politikā, biznesā un savstarpējās attiecībās.  
 
3. Biedrības darbības uzdevumi  
 
3.1. Biedrības darbības uzdevumi ir:  

a) veikt korupcijas cēloņu un to veicinošo apstākļu, kā arī politisko procesu pētniecību un 
analīzi;  

b) uzraudzīt valsts un pašvaldības, to amatpersonu, kā arī biznesa un citu organizāciju darbību 
no korupcijas novēršanas un labas pārvaldības veicināšanas skatupunkta;  

c) informēt sabiedrību par korupcijas un sliktas pārvaldības gadījumiem;  
d) sadarboties ar trauksmes cēlējiem un atbildīgajām iestādēm korupcijas un sliktas 

pārvaldības gadījumu atklāšanā un risināšanā tai skaitā: 
1) nodrošināt atbalstu un konsultācijas trauksmes cēlējiem; 
2) pēc trauksmes cēlēja rakstiskas pirekrišanas vērsties institūcijā vai tiesā 

trauksmes cēlēja vārdā un pārstāvēt viņa intereses.  
e) sadarboties un sniegt priekšlikumus institūcijām, kas atbildīgas par korupcijas mazināšanu 

un labas pārvaldības ieviešanu;  
f) stiprināt pretkorupcijas institūciju, it sevišķi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 

attīstību un neatkarību no politiskās ietekmes;  
g) veicināt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību un sabiedriskajās 

institūcijās;  
h) veicināt sabiedrības neiecietību pret korupciju un sliktu pārvaldību un līdzdalību korupcijas 

apkarošanā ar izglītošanas un citām aktivitātēm;  
i) sekmēt tiesiskuma ievērošanu vides jomā;  
j) veikt citas darbības, kas nav aizliegtas ar likumu, Biedrības mērķa sasniegšanai.  

 
B. Biedrības biedri un to tiesības 

 
4. Biedrības biedri  
 
4.1. Par Biedrības biedru var kļūt 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kura ir 
ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā, atbalsta to un apņemas ievērot šos Statūtus un Biedrības 
pārvaldes institūciju lēmumus, ja tā uzņemšanu Biedrībā rekomendē vismaz divi biedri. Padome 
izvērtē un lemj par biedru uzņemšanu. Biedrs ir uzņemts ar Padomes lēmumu, par ko Biedru 
informē rakstiski piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Atteikumu uzņemt par biedru 
personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības pārsūdzēt Statūtu 6.3. un 6.4.apakšpunktā noteiktajā 
kārtībā.  
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4.2. Biedru pienākumi:  
a) ievērot Biedrības Statūtus;  
b) samaksāt gadskārtējo biedra naudu līdz tā gada 31.janvārim, par kuru jāveic biedra naudas 

maksājums;  
c) aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, tās mērķu sasniegšanā,  
d) augsti turēt Biedrības godu, nepieļaujot rīcību, kas grauj tās reputāciju;  
e) iespēju robežās ik gadu atbalstīt Biedrību finansiāli papildus biedra naudas maksām. 

 
4.3. Biedru tiesības:  

a) piedalīties Biedrības pasākumos, sēdēs un sanāksmēs;  
b) izteikt ierosinājumus par Biedrības darbības uzlabošanu;  
c) vēlēt Biedrības pārvaldes institūcijas; 
d) tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās, ja Biedrs samaksājis gadskārtējo biedra 

naudu par konkrēto kalendāro gadu;  
e) saņemt informāciju par Biedrības darbību;  
f) izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot Padomei.  

 
5. Biedra izslēgšana  
 
5.1. No Biedrības biedru var izslēgt, ja biedrs:  

a) nepilda savus Statūtos noteiktos pienākumus;  
b) ar savu darbību vai bezdarbību traucē Biedrības mērķa sasniegšanu;  
c) grauj Biedrības reputāciju, nodarījis Biedrībai morālu kaitējumu vai zaudējumus.  

 
6. Biedra izslēgšanas vai izstāšanās kārtība un sekas  
 
6.1. Par biedra izslēgšanas dienu uzskatāma diena, kad par to Padomē ir pieņemts lēmums.  
6.2. Direktors rakstiski informē biedru par izslēgšanas lēmumu piecu  dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas, norādot izslēgšanas iemeslu (pamatojumu). Paziņojumam ir pievienojams izraksts 
no attiecīgās Padomes sēdes protokola. 
6.3. Biedram ir tiesības rakstiski pārsūdzēt Padomes lēmumu  15 darba dienu laikā pēc 
6.4.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas.  
6.4. Padome biedra pārsūdzību par izslēgšanu izskata kārtējā Padomes sēdē un pieņem lēmumu. 
Padomes pieņemto lēmumu biedrs ir tiesīgs pārsūdzēt biedru sapulcē, kuras pieņemtais lēmums 
nav pārsūdzams.  
6.5. Ja biedrs no Biedrības izstājas vai tiek izslēgts, biedrs zaudē visas biedra vai Biedrības 
pārvaldes institūciju locekļa tiesības.  
6.6. Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti, izslēgtais biedrs ir tiesīgs iesniegt lūgumu Padomei par 
sava biedra statusa atjaunošanu, ja uzņemšanu rekomendē vismaz divi biedri. Padome lūgumu 
izskata Statūtu 4.1.punkta kārtībā. 
 

C. Biedrības pārvaldes institūcijas 
 
7. Biedrības pārvaldes institūcijas  
 
7.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Biedru sapulce.  
7.2. Biedrības zemākā pārvaldes institūcija (lēmējinstitūcija) ir Padome.  
7.3. Biedrības izpildinstitūcijas funkcijas īsteno Direktors un Direktora vietnieks, ja tāds ir 
iecelts. Gan Direktoram, gan Direktora vietniekam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. 
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8. Biedru sapulces sasaukšana  
 
8.1. Kārtējo biedru sapulci atbilstoši Padomes lēmumam vai likumā noteiktajos gadījumos 
sasauc Direktors.  
8.2. Ārkārtas Biedru sapulci sasauc Direktors nekavējoties, bet ne vēlāk kā 21 dienas laikā, ja 
to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru.  
8.3. Ja Direktors noteiktajā kārtībā nesasauc Biedru sapulci, biedri, kas prasa sapulces 
sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt Biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.  
 
9. Lēmumu pieņemšana Biedru sapulcē  
 
9.1. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā viena trešā daļa no biedriem un 
tā ir sasaukta vismaz 14 dienas pirms sapulces.  
9.2. Lēmumus Biedru sapulce pieņem, ja par tiem nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem un 
sapulcē pārstāvētajiem biedriem.  
9.3. Ja Biedru sapulce nav bijusi lemttiesīga, tad ar to pašu dienas kārtību 14 dienu laikā 
Direktors sasauc atkārtotu Biedru sapulci, kura ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.  
9.4. Ja Biedrs nepiedalās Biedru sapulcē, biedrs rakstveidā var atteikties no balsstiesībām 
konkrētajā  sapulcē vai arī rakstveidā pilnvarot kādu citu biedru balsot savā vietā.  
9.5. Biedrs ir tiesīgs Biedru sapulcē pārstāvēt ne vairāk kā piecus citus biedrus.  
 
10. Biedru sapulces kompetence  
 
10.1. Biedru sapulces kompetencē ir:  

a) veikt maiņas Biedrības Statūtos;  
b) ievēlēt Padomes un Revīzijas komisijas locekļus;  
c) pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;  
d) apstiprināt Revīzijas komisijas vai zvērināta revidenta atskaiti par finanšu līdzekļu 

izlietojumu;  
e) pēc Padomes priekšlikuma lemt par sabiedrību vai struktūrvienību izveidošanu un 

likvidēšanu;  
f) lemt par nekustamā īpašuma iegādi Biedrībai un esošā Biedrības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, piemēram,  izīrēšanu vai 
iznomāšanu; 

g) apstiprināt Padomes ieteikto biedra naudas lielumu; pilna laika studentiem vecumā no 18 
līdz 25 gadiem biedra nauda ir 50% apmērā no apstiprinātās biedra naudas; 

h) izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.  
 
11. Padomes ievēlēšana  
 
11.1. Padomes locekļus ievēl Biedru sapulce uz trīs gadu termiņu. Vienu trešo daļu padomes 
rotācijas kārtībā pārvēl katru gadu. Padomes locekli var atkārtoti ievēlēt amatā ne vairāk kā divus 
termiņus pēc kārtas. Pēc diviem termiņiem Padomes sastāvā, loceklis var atkārtoti kandidēt pēc 
viena gada starplaika.  
11.2. Padomes sastāvā ir septiņi locekļi.  
11.3. Padomes locekļi pirmajā Padomes sēdē no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku.  
11.4. Padomes rotācija:  

11.4.1. Rotāciju uzsāk ar trīs locekļu ievēlēšanu uz trīs gadiem, divu locekļu ievēlēšanu 
uz diviem gadiem un divu – uz vienu gadu. 
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11.4.2. Otrā gada sapulcē uz trīs gadiem ievēl divus locekļus to divu locekļu atbrīvotajās 
pozīcijās, kuri pirmajā sapulcē ievēlēti uz vienu gadu. 

11.4.3. Trešajā gada sapulcē uz trim gadiem ievēl divus locekļus to divu locekļu 
atbrīvotajās pozīcijās, kuri pirmajā sapulcē ievēlēti uz diviem gadiem.  

11.4.4. Ceturtā gada sapulcē uz nākamajiem trim gadiem ievēl trīs locekļus to trīs locekļu 
atbrīvotajās pozīcijās, kuri pirmajā sapulcē ievēlēti uz trim gadiem.  

11.4.5. Kandidāti, kurus neievēl Padomē, saglabā Kandidāta statusu līdz nākamajai 
Biedru sapulcei. 

11.4.6. Kandidāti var piedalīties Padomes sēdēs bez balstiesībām. Kandidāts netiek 
uzskatīts par Padomes locekli līdz 11.4.7.punkta kārtībā viņš ieņem pilntiesīga 
Padomes locekļa vietu. 

11.4.7. Ja kāds no Padomes locekļiem atkāpjas, viņa vietu Padomē līdz nākamajai Biedru 
sapulcei ar balstiesībām ieņem Padomē neievēlētais Kandidāts saskaņā ar Biedru 
sapulcē par Kandidātiem nodoto balsu secību. 

11.4.8. Kandidāti var atkārtoti kandidēt uz Padomi Statūtos paredzētajā kārtībā uz diviem 
trīs gadu termiņiem.  

11.5. Nominācijas komiteja 
11.5.1. Biedrībai ir Nominācijas komiteja, kuras pienākums ir identificēt un Padomes 

vēlēšanās ieteikt kandidātus, kas ir piekrituši kandidēt un ir kvalificēti un spējīgi 
Biedrībai nodrošināt  ilgtspējīgu un labu pārvaldību. 

11.5.2. Nominācijas komiteju trīs personu sastāvā uz vienu gadu ievēl Biedru sapulcē  un 
komiteja no sava vidus ievēl priekšsēdi un sekretāru.  

11.6. Nominācijas komitejas pienākumi. 
11.6.1. Sniedz ziņojumu un nominē kandidātus Biedru sapulcē. 
11.6.2. Nominē  kandidātus no biedru vidus ar aprēķinu, lai kopējais kandidātu skaits 

pārsniegtu Padomē ievēlamo locekļu skaitu vismaz par diviem kandidātiem. 
11.6.3. Pārbauda, ka kandidāti ir biedri un atbilst 4.1 pantā norādītajām īpašībām. 
11.6.4. Uzrunā potenciālus kandidātus tieši un pārrunā Padomes locekļu paredzamās 

funkcijas un  atbildības.  
11.6.5. Veicina Padomes sastāva dažādību pēc vecuma, dzimuma, pieredzes un izglītības. 

Iespēju robežās uzklausa Padomes ieteikumus pēc vēlamām kandidātu 
kompetencēm. 

11.6.6. Atzīmē potenciālus kandidātus, kuri apsvērtu kandidēt uz Padomi kādā turpmākā 
Biedru sapulcē. 

11.6.7. Uzņemas papildu pienākumus, kas saistās ar kandidātu izraudzīšanu citām 
Biedrības funkcijām. 

11.7. Nominācijas komiteja darbojas atbilstoši Biedrības Statūtiem un Ētikas kodeksam.  
 
12. Lēmumu pieņemšana Padomē  
 
12.1. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.  
12.2. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās klātienē vai attālināti elektroniski puse no Padomes 
locekļiem.  
12.3. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu 
klātienē sēdē vai attālināti elektroniski.  
12.4. Lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem Padome ar divu trešdaļu Padomes locekļu balsu 
vairākumu. Balsošana var notikt elektroniski, ja pret to neiebilst ne vairāk kā divi Padomes locekļi.  
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13. Padomes kompetence  
 
13.1. Padomes kompetencē ir:  

a) nodrošināt Biedru sapulces lēmumu izpildi;  
b) noteikt Biedrības stratēģiju un darbības virzienus;  
c) veidot un apstiprināt darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai;  
d) lemt par Direktora un Direktora vietnieka iecelšanu un atcelšanu no amata, kā arī par 

Direktora atalgojumu. Direktora vietnieka un Biedrības darbinieku atalgojumu Padome 
apstiprina pēc Direktora ieteikuma;  

e) sagatavot ziņojumu par Biedrības darbību iesniegšanai Biedru sapulcei;  
f) izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu vai esošo biedru izslēgšanu;  
g) apstiprināt Biedrības gada budžetu;  
h) apstiprināt Biedrības simboliku un noteikumus par Biedrības simbolikas lietošanu;  
i) lemt par Biedrības finanšu līdzekļu un mantas izmantošanu;  
j) lemt par Biedrības struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju un likvidēšanu, kā arī noteikt 

struktūrvienību tiesības un pienākumus;  
k) lemt par tādu izdevumu segšanu, kas radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā;  
l) noteikt Biedrības ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas;  
m) noteikt Biedrības līdzekļu piesaistes stratēģiju; 
n) sagatavot priekšlikumu par biedru naudas lielumu apstiprināšanai Biedru sapulcē. 

 
14. Padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks  
 
14.1. Padomes priekšsēdētājs vada Padomes sēdes.  
14.2. Padomes priekšsēdētāja prombūtnē priekšsēdētāja pienākumus veic priekšsēdētāja 
vietnieks.  
 
15. Direktora kompetence  
 
15.1. Direktors ir Biedrības ikdienas darba vadītājs. Direktors ir Biedrības valdes loceklis 
Biedrību un nodibinājumu likuma 42.panta pirmās daļas izpratnē. Savu darbu viņš veic patstāvīgi, 
bez īpaša pilnvarojuma Padomes noteiktās stratēģijas un darbības virzienu ietvaru un apstiprinātā 
budžeta robežās, svarīgākajos jautājumos konsultējoties ar Padomi.  
15.2. Direktora prombūtnē direktora pienākumus veic Direktora vietnieks. Direktora vietnieks ir 
Biedrības valdes loceklis Biedrību un nodibinājumu likuma 42.panta pirmās daļas izpratnē. 
15.3. Direktora kompetencē ietilpst:  

a) organizēt un vadīt Biedrību saskaņā ar Statūtiem, Biedru sapulces lēmumiem un Padomes 
lēmumiem; 

b) pārstāvēt Biedrību attiecībās ar trešajām personām;  
c) nodrošināt Biedrības darbību, Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi;  
d) risināt Biedrības administratīvos jautājumus;  
e) pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās finanšu līdzekļiem atbilstoši Statūtiem, 

Padomes un Biedru sapulces lēmumiem;  
f) saskaņojot ar Padomi izdot pilnvaras, slēgt līgumus, kas ir nepieciešami Biedrības darbības 

nodrošināšanai. Padome sniedz saskaņojumu rakstveidā, t.sk., elektroniski;  
g) atvērt un slēgt Biedrības bankas norēķinu kontus, bet Fonda (skat. 20.punktu) kontus 

saskaņā ar Padomes lēmumu;  
h) dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Biedrības darbiniekiem, to iepriekš 

saskaņojot ar Padomi;  
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i) organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti un saskaņā ar normatīvajiem aktiem iesniegt 
valsts iestādēm gada pārskatu; 

j) vadīt Biedru sapulces, ja Biedru sapulce neievēl citu Biedru sapulces vadītāju; 
k) noslēgt līgumus Biedrības vārdā, kas ir nepieciešami Biedrības darbības nodrošināšanai. 

Līgumus, kuru summa kalendārā gada ietvaros ar vienu piegādātāju vai kopā ar to saistītiem 
uzņēmumiem nepārsniedz 19.2. punktā norādīto viena maksājuma summu (neskaitot 
PVN), ko saskaņojusi Padome, Delnas direktors ir tiesīgs noslēgt bez Padomes 
saskaņojuma. Pārējiem līgumiem Padome sniedz savu saskaņojumu, t.sk. elektroniski. 

 
16. Revīzijas komisija  
 
16.1. Biedrības saimnieciskās un finanšu darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kuru Biedru 
sapulce ievēlē uz vienu gadu, ja vien Biedrības revīziju saskaņā ar Padomes lēmumu neveic tikai 
zvērināts revidents.  
16.2. Revīzijas komisija sastāv no viena līdz trīs locekļiem.  
16.3. Par Revīzijas komisijas locekli nevar būt Biedrības citu institūciju amatpersona.  
16.4. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētāju.  
16.5. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs vada Revīzijas komisijas darbu un sēdes.  
16.6. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja piedalās visi locekļi un lēmumus pieņem ar klātesošo 
biedru balsu vairākumu.  
 
17. Revīziju veikšanas kārtība  
 
17.1. Ikgadējās revīzijas notiek ne retāk kā vienu reizi kalendārā gadā.  
17.2. Pēc Padomes priekšsēdētāja, Padomes, Direktora vai ceturtās daļas biedru ierosinājuma, kā 
arī saskaņā ar tiesību aktiem, var notikt ārkārtas revīzija.  
17.3. Revīzijas komisijai ir tiesības pieaicināt zvērinātu revidentu, ar iepriekšēju saskaņošanu 
Padomē vai Biedru sapulcē.  
 
18. Revīzijas komisijas kompetence  
 
18.1. Revīzijas komisijas kompetence ir:  

a) veikt Biedrības finanšu līdzekļu kontroli;  
b) sagatavot ziņojumu Biedru sapulcei un Padomei par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu 

un stāvokli, gan pēc ikgadējās, gan pēc ārkārtējās revīzijas izdarīšanas.  
 

D. Biedrības finanšu līdzekļu izlietošana 
 
19. Biedrības finanšu līdzekļu izlietošana  
 
19.1. Biedrība savus finanšu līdzekļus saskaņā ar Biedru sapulces vai Padomes lēmumiem 
izlieto:  

a) Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;  
b) Biedrības darbinieku algošanai.  

19.2. Padome nosaka maksimālo maksājumu summu, kuru Biedrības Direktors ir tiesīgs 
apstiprināt vienpersoniski. Maksājumu summas, kas ir lielākas par šo summu, Biedrības Direktors 
ir tiesīgs apstiprināt tikai kopā ar vismaz vienu pilnvarotu Padomes locekli. 
19.3. Biedrības Direktora prombūtnē, kas ilgst vairāk par trīs darba dienām, maksājumus, kuru 
samaksas termiņš ir iestājies Biedrības Direktora prombūtnes laikā, var veikt Biedrības 
Direktora vietnieks kopā ar vismaz vienu pilnvarotu Padomes locekli. 
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20. Delnas atbalsta fonds  
 
20.1. Biedrībai ir struktūrvienība – Delnas Atbalsta fonds (turpmāk – Fonds), kura mērķis ir 
piesaistīt līdzekļus no ziedotājiem un dāvinātājiem, lai sasniegtu Biedrības mērķus un nodrošinātu 
Biedrības darbības nepārtrauktību.  
20.2. Fonda līdzekļus pārvalda Padome.  
20.3. Fonda līdzekļi tiek pārvaldīti šķirti no citiem Biedrības līdzekļiem atsevišķā bankas kontā.  
20.4. Rīkoties ar Fonda līdzekļiem ir tiesīgs direktors kopā ar vismaz vienu pilnvarotu Padomes 
locekli. vai divi Padomes locekļi pēc vienbalsīga Padomes lēmuma. Padome pieņem lēmumu 
rakstveidā, t.sk. elektroniski.  
 

F. Biedrības darbības izbeigšanās un reorganizācija 
 
21. Biedrības darbības izbeigšanās un reorganizācija  
 
21.1. Lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanos vai reorganizāciju pieņem Biedru sapulce ar 
vairāk kā 2/3 klātesošo biedru balsu vairākumu.  
21.2. Ja Biedrības darbība tiek izbeigta, Biedru sapulce ievēl  vienu likvidatoru, kas veic visas 
normatīvajos aktos noteiktās ar Biedrības likvidāciju saistītās darbības.  
21.3. Par Biedrības likvidatora darba atlīdzību lemj Biedru sapulce. 
 
22. Biedrības līdzekļu izlietojums Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā  
 
22.1. Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā visa manta un finanšu līdzekļi, kas palikuši pāri 
pēc kreditoru un citu prasītāju pieteikumu apmierināšanas, netiek sadalīta starp Biedrības biedriem, 
bet Biedru sapulces noteiktajā kārtībā un apmērā tiek nodota citai biedrībai vai nodibinājumam vai 
valsts vai pašvaldības iestādei.  
 
 
Valdes locekle Inese Tauriņa 
2021. gada 25. martā 


