
Centra MARTA Liepājas nodibinājuma statūti 

 

1. Nodibinājuma nosaukums 

1.1. Nodibinājuma nosaukums ir Centra MARTA Liepājas nodibinājums (turpmāk -Nodibinājums). 

1.2. Nodibinājuma nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: MARTA Centre Liepaja Foundation. 

 

2. Nodibinājuma mērķi 

2.1. Nodibinājuma mērķis ir dzimumu līdztiesības veicināšana, sieviešu interešu un tiesību 

aizstāvība. 

2.2. Nodibinājuma uzdevumi ir: 

2.2.1. Uzlabot sieviešu, jauniešu un bērnu sociālo integrāciju, mazinot sociālo  un  etnisko  

spriedzi,  mazinot  vardarbību  un  cilvēku tirdzniecību, piedāvājot radošus risinājumus 

problēmām; 

2.2.2. Uzraudzīt politikas procesus, rosināt normatīvo aktu grozījumus, ietekmēt politisko 

nostādņu veidošanu, radīt tiesu precedentus un  rosināt  mainīt  tiesu  praksi,  atbilstoši  

starptautiski  atzītiem cilvēktiesību standartiem; 

2.2.3. Stiprināt  un  atbalstīt  sieviešu  aktivitāti  sabiedrībā,  izglītojot sievietes,  jauniešus,  

amatpersonas,  lēmumu  pieņēmējus, sieviešu organizācijas un citas nozīmīgas ieinteresētās 

personas visā  Latvijā,  Eiropā  un  pasaulē,  stiprinot  sieviešu  tiesību aizstāvību 

starptautiskā mērogā; 

2.2.4. Iesaistīt vīriešus dzimumu līdztiesības stiprināšanā; 

2.2.5. Veidot  starptautisko  sadarbību  sieviešu  tiesību  aizstāvībai  un veikt attīstības sadarbību 

sieviešu tiesību kultūras veicināšanā. 

2.3. Sava  mērķa  un  uzdevumu  sasniegšanai  un  īstenošanai  Nodibinājums  ņem dalību dažādos 

projektos, sadarbojas ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē, piedalās un ietekmē politiskos 

procesos valstī. 

 

3. Mantas nodošana nodibinājumam 

3.1. Nodibinājuma dibinātājs 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. 
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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 dibinātājam, 

dalībniekiem, valdes locekļiem, ka arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai 

pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei. 

 

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 Nodibinājuma dibinātājam – biedrībai “Centrs MARTA”. 

 

7. Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības 

7.1. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem, kurus uz nenoteiktu laiku ieceļ Nodibinājuma dibinātājs 

Biedrība “Centrs MARTA”. 

7.2. Lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu pieņem dibinātāja Biedrības “Centrs 

MARTA” valde. 

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 no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un 

Nodibinājuma ikdienas darbu. 

7.5. Valdes  sēdes  tiek  sasauktas  pēc  vajadzības,  bet  ne  retāk  kā  reizi  6 mēnešos. 

7.6. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk par pusi no valdes locekļu skaita. 

7.7. Valdes  locekļa  prombūtnes  laikā,  viņš  savu  viedokli  par  noteiktajiem jautājumiem pauž 

elektroniskā veidā. 

7.8. Valde  ir  tiesīga  izlemt  visus  jautājumus,  kas  nav  dibinātāja kompetencē, tai skaitā: 

7.8.1. ievēlēt valdes priekšsēdētāju; 



 

3 

7.8.2. nodrošināt dibinātāja lēmumu izpildi; 

7.8.3. lemt  jautājumu  par  darbinieku  štatu  sarakstu  un  to atalgojumu, izdot rīkojumus, kas 

obligāti algotiem darbiniekiem; 

7.8.4. veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot 

kvalificētus speciālistus; 

7.8.5. valdes  noteiktajā  kārtībā  rīkoties  ar  Nodibinājuma  līdzekļiem  un pārvaldīt  īpašumu,  

risināt  administratīvos,  saimnieciskos  un finansiālos jautājumus. 

7.9. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājumu katrs atsevišķi. 

 

8. Revidents 

8.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 

dibinātājs. 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 2., 4.3., 5. un 

7.punktu, (kuru grozīšanai nepieciešama dibinātāja piekrišana). 

 Dibinātājs: 

 Biedrība “Centrs MARTA” tās vadītājas Ilutas Lāces personā  

Statūti apstiprināti Rīgā, 17.01.2020 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


