


1. nodaļa. 
Biedrības nosaukums un adrese.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Arheologu biedrība” (turpmāk tekstā -Biedrība).
1.2. Biedrības  nosaukums  angļu  valodā  tiek  tulkots  „Latvian  Association  of 
archaeologists”.
1.3. Biedrības juridiskā adrese ir: Arsenāla iela 3, dz. 7, Rīga, LV 1050, Latvija.

2. nodaļa. 
Vispārīgie noteikumi.

2.1. Biedrība ir brīvprātīga, patstāvīga, nepolitiska, nevalstiska, zinātniska un sabiedriskā 
labuma veicināšanas organizācija, kura apvieno fiziskas un juridiskas personas neatkarīgi 
no tautības, reliģiskajiem, politiskajiem vai citiem uzskatiem un pārliecības, kuras Biedrībā 
iestājušās brīvprātīgi, atbalstot Biedrības mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
2.2. Biedrība darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem normatīvajiem 
aktiem un Biedrības statūtiem.
2.3. Biedrība ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un norēķinu kontu bankā.
2.4. Biedrībai var būt sava manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas 
tiesības un uzņemties pienākumus.
2.5. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
2.6. Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par Biedrības saistībām.
2.7. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

3.nodaļa. 
Biedrības mērķis, uzdevumi un darbības metodes.

3.1. Biedrības mērķis ir veicināt arheoloģijas attīstību Latvijā.
3.2. Biedrības uzdevumi ir:

3.2.1. apvienot  saskaņotai  darbībai  arheologus  un  arheoloģijas  interesentus 
arheoloģiskā mantojuma izpētei, saglabāšanai un popularizēšanai;

3.2.2. veikt zinātnisko darbību arheoloģijas ietvaros un jomās, kas ar to  saistītas;
3.2.3. popularizēt  un  informēt  sabiedrību  par  Biedrības  veiktās  zinātniskās  darbības 

rezultātiem un jaunākajām arheoloģijas atziņām;
3.2.4. kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un atzinumus jautājumos, kas saistīti 

ar arheoloģiju;
3.2.5. celt  arheologu  profesionālo  līmeni,  stimulējot  piedalīšanos  zinātniskās  u.c. 

kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā;
3.2.6. celt arheoloģijas prestižu sabiedrībā;
3.2.7. pievērst sabiedrības uzmanību un interesi Latvijas arheoloģiskajiem pieminekļiem 

kā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļai;
3.2.8. atbalstīt  Latvijas  arheoloģiskā  mantojuma apzināšanu,  popularizāciju,  izpēti  un 

aizsardzību. Analizēt citu valstu arheoloģiskā mantojuma saglabāšanas un izmantošanas 
pieredzi;

3.2.9.sekmēt  Biedrības biedru sabiedriskās  aktivitātes  un komunikāciju,  sadarbību  ar 
citu valstu arheologu organizācijām, u.c. vietējām un starptautiskajām organizācijām;

3.2.10. veicināt Latvijas arheoloģijas vēstures izpēti un rūpēties par arheologu piemiņas 
saglabāšanu.
3.3. Darbības metodes uzdevumu izpildei ir:

3.3.1. rīkot valsts mēroga un starptautiskas sanāksmes, kursus, seminārus, kongresus, 
konferences,  izstādes,  dažāda  rakstura  konkursus,  piemiņas  sarīkojumus  un  citus  ar 
izvirzītā mērķa un uzdevumu izpildi saistītus pasākumus;

3.3.2. zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošanai rīkot pasākumus Biedrības biedriem;
3.3.3. piedalīties projektu konkursos;
3.3.4. izveidot un uzturēt Biedrības mājas lapu;
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3.3.5. zinātnisko  pētījumu  rezultātu  publicēšana  Biedrības  mājas  lapā,  atbalstot  arī 
bukletu, periodikas un  profesionālās literatūras izdošanu;

3.3.6. iesniegt attiecīgajām Latvijas valsts institūcijām ierosinājumus par arheoloģisko 
pieminekļu aizsardzības un izmantošanas likumdošanas uzlabošanu;

3.3.7. iesniegt  attiecigajām Latvijas valsts  institūcijām priekšlikumus par  arheoloģisko 
pieminekļu iekļaušanu vai izslēgšanu no valsts aizsargājamo pieminekļu saraksta;

3.3.8. materiāli stimulēt Biedrības biedrus atsevišķu Biedrības uzdevumu veikšanai;
3.3.9. papilddarbības veidā veikt saimniecisko un publisko darbību, kas saistīta ar sava 

īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu 
Biedrības mērķi.

4.nodaļa. 
Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā  var  iestāties  jebkura  rīcībspējīga  fiziska  un  juridiska  persona  vai 
tiesībspējīga  personālsabiedrība,  iesniedzot  noteiktas  formas  rakstisku  pieteikumu. 
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja iesniegums 
par uzņemšanu biedrībā ir  jāizskata tuvākās sēdes laikā. 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. Ja  ir  pieņemts  lēmums  par  uzņemšanu,  pieteicējam  mēneša  laikā  ir  jāsamaksā 
iestāšanās maksa un biedra nauda. Ja tas netiek izdarīts, lēmums par uzņemšanu tiek 
automātiski anulēts.
4.4. 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.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei;
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu vienu gadu;
4.6.2. biedrs nepilda Biedrības sapulces un Valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības pret Biedrību;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.6.5. biedrs nodarījis Biedrībai būtisku kaitējumu;
4.6.6. biedrs ar savu darbību kavē Biedrības mērķu sasniegšanu.

4.7. 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. Valdei lēmums par biedra 
izslēgšanu  no  Biedrības  un  šā  lēmuma  motivācija  jāpaziņo  rakstveidā  izslēdzamajam 
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Biedram ir tiesības prasīt jautājuma 
izskatīšanu biedru sapulcē.
4.8. Ja biedra dalība Biedrībā izbeidzas, šajos statūtos paredzētā un iemaksātā biedra 
nauda viņam netiek atmaksāta. Personai, kuras dalība Biedrībā izbeigusies, nav tiesību uz 
Biedrības īpašumu. Biedrībai nav tiesību piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu.

5.nodaļa. 
Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
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 
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Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvprātīgi izstāties no Biedrības;
5.1.5. saņemt atbalstu no Biedrības individuālu projektu realizācijai.

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 Biedrības sapulces noteiktajā apmērā un termiņos;
5.2.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. rūpēties par Biedrības autoritāti un popularizēt tās darbību;

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.
5.4. Biedrībai var būt goda biedri, kuriem ir Biedrības biedru tiesības un pienākumi. Goda 
biedri var tikt atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas.

6.nodaļa. 
Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar  Biedrības  sapulces  lēmumu  var  tikt  izveidotas  Biedrības  teritoriālās  un  citas 
struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
struktūrvienības nolikums, ko izstrādā un apstiprina Biedrības valde.
6.3. Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības nav juridiskas personas.

7.nodaļa. 
Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedrības pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.
7.2. Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē. Biedri var piedalīties 
biedru sapulcē tikai personīgi, juridiskās personas - ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. 
Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz katra gada 
31. martam.
7.4. Ārkārtas  biedru  sapulce  var  tikt  sasaukta  pēc  Biedrības  valdes  iniciatīvas  vai,  ja 
rakstveidā,  norādot  sasaukšanas  iemeslu,  to  pieprasa  ne  mazāk  kā  viena  desmitdaļa 
balsstiesīgo biedru.
7.5. Par  biedru  sapulces  sasaukšanu  valde  biedriem  paziņo  un  tās  paredzēto  darba 
kārtību dara zināmu ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas. Sapulces vietu 
un laiku izziņo rakstiski.
7.6. Biedrības biedriem priekšlikumi par ikgadējās sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem 
jautājumiem jāiesniedz Valdei ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sapulces.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk 
kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā 
biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai 
tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
7.9. Ja,  sasaucot  sapulci,  ir  pārkāpti  likuma  vai  šo  statūtu  noteikumi  par  sapulces 
sasaukšanas kārtību un termiņiem, biedru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus, izņemot 
gadījumus, kad biedru sapulcē piedalās visi biedri.
7.10. Biedru  sapulces  lēmums  ir  pieņemts,  ja  par  to  nobalso  vairāk  kā  puse  no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu 
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem 
biedriem.
7.11. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru 
sapulce  lemj  par  darījuma  noslēgšanu  ar  šo  biedru  vai  prasības  celšanu  vai  lietas 
izbeigšanu pret šo biedru.
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7.12. Visi  balsojumi  ir  atklāti,  izņemot  gadījumus,  kad  vismaz  desmit  Biedrības  biedri 
pieprasa aizklātu balsojumu.
7.13. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

7.13.1. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;
7.13.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
7.13.3. lēmuma  pieņemšana  par  Biedrības  darbības  izbeigšanu,  turpināšanu  vai 

reorganizāciju;
7.13.4. Biedrības  gada  pārskatu,  tāmju,  valdes  un  revīzijas  institūcijas  ziņojumu 

apstiprināšana;
7.13.5. izskatīt citus jautājumus, ko darba kārtībā ierosinājuši biedri vai Valdes locekļi un 

citus jautājumus, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.
7.14. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. 
Biedru  sapulces  gaita  tiek  protokolēta.  Protokolu  paraksta  sapulces  vadītājs  un 
protokolists, kuru ievēl sapulces sākumā.
7.15. Biedru  sapulces  notiek  atklāti,  ja  motivētu  lēmumu  par  citādu  sapulces  norises 
kārtību nepieņem biedru sapulce.

8.nodaļa. 
Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, kuri ievēlēti 
biedru sapulcē uz trim gadiem. Biedrības valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru no valdes 
locekļu vidus ievēl biedru sapulce uz trim gadiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru, kuri 
kopā ar valdes priekšsēdētāju organizē valdes darbu.
8.3. Valde pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās 
līdzekļiem  atbilstoši  likumiem,  šiem  statūtiem  un  biedru  sapulces  vai  citu  institūciju 
lēmumiem.
8.4. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 
veic citus pienākumus saskaņā ar šajos statūtos noteikto kompetenci.
8.5. Valde nodrošina biedrības biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas 
attiecas uz biedrības darbību, kā arī sagatavo attiecīgu pārskatu pēc viņu pieprasījuma.
8.6. Valde  ir  lemttiesīga,  ja  tās  sēdē  piedalās  vairāk  nekā  puse  no  valdes  locekļiem. 
Lēmums ir  pieņemts,  ja par to  nobalso vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Balsīm 
daloties līdzīgās daļās, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Valde lēmumus pieņem 
atklātā balsošanā. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus arī bez sēdes sasaukšanas, ja visi 
valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
8.7. Valdes  sēdes sasauc  un  vada valdes  priekšsēdētājs  vai  arī  tās  sasauc pēc divu 
valdes locekļu rakstiska pieprasījuma. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, 
bet ne retāk kā reizi ceturksnī. 
8.8. Valdes priekšsēdētājs savā prombūtnes laikā var uzdot izpildīt valdes priekšsēdētāja 
pienākumus valdes priekšsēdētāja vietniekam vai citam pilnvarotam valdes loceklim.
8.9. Biedrības  valdes  sēdes  tiek  protokolētas.  Protokolā  obligāti  ieraksta  pieņemtos 
lēmumus,  norādot  katra  valdes  locekļa  balsojumu  "par"  vai  "pret"  par  katru  lēmumu. 
Protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.
8.10. Valdes kompetencē ir:

8.10.1. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru;
8.10.2. lemt par biedru uzņemšanu un izslēgšanu saskaņā ar šiem statūtiem;
8.10.3. apstiprināt Biedrības gada darbības plānu un budžetu;
8.10.4. nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpildi;
8.10.5. rīkoties ar Biedrības īpašumu un finanšu līdzekļiem atbilstoši biedru sapulces un 

valdes lēmumiem;
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8.10.6. pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts un citām organizācijām, kā arī ārvalstu un 
starptautiskajām organizācijām;

8.10.7. biedrības vārdā slēgt līgumus u.c. vienošanās, izsniegt pilnvaras;
8.10.8. lemt  par  biedrības  citu  institūciju  (komisijas,  padomes  u.c.)  izveidošanu 

atsevišķu  darbību  veikšanai,  nosakot  institūcijas  ievēlēšanas  kārtību  un  kompetenci, 
izstrādājot katras institūcijas darbības nolikumu;

8.10.9. izlemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā un kas neatrodas 
Biedru sapulces kompetencē.
8.10. Atklātā Valdes sēdē bez balsstiesībām drīkst piedalīties jebkurš Biedrības biedrs.
8.11. Valdei ir tiesības noturēt slēgtu valdes sēdi, ja to pieprasa ne mazāk kā trīs Valdes 
locekļi.
8.12. Valdes locekli var atsaukt biedru sapulce.
8.13. Valdes locekli  var  atsaukt  tikai  tad,  ja  tam ir  svarīgs  iemesls.  Par  šādu iemeslu 
jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt 
biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
8.14. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa 
amata atstāšanu.
8.15. Valdes un citu institūciju locekļi  ir  solidāri  atbildīgi  par zaudējumiem, kas nodarīti 
Biedrībai viņu vainas dēļ.
8.16. Visiem valdes locekļiem ir Biedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs un 
viņa vietnieks var pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi, citi valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt 
biedrību kopā ar diviem valdes locekļiem.
8.17. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
8.18. Valdes  loceklis  pilda  savus  pienākumus  bez  atlīdzības,  izņemot  gadījumus,  kad 
valdes loceklis  piedalās  projektu  izstrādē un realizācijā,  atlīdzību  saņemot  no projekta 
finanšu līdzekļiem.
8.19. Pēc pārskata  gada beigām valde  sagatavo  Biedrības  gada pārskatu  saskaņā ar 
likumu  "Par  grāmatvedību"  un  citiem  normatīvajiem  aktiem.  Biedrības  gada  pārskatu 
pārbauda revīzijas komisija. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu.
8.20. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.martam Biedrība gada pārskatu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un Uzņēmumu reģistram.

9.nodaļa. 
Revīzijas komisija.

9.1. Biedru  sapulce  kontrolē  citu  Biedrības  institūciju  darbību  un  šim  nolūkam  biedru 
sapulce ievēl revīzijas komisiju trīs cilvēku sastāvā uz vienu gadu.
9.2. Biedrības  revīzijas  komisijas  locekļi  nevar  būt  citu  Biedrības  institūciju  (valdes, 
komisijas, padomes u.c.) locekļi.
9.3. Revīzijas  komisija  no  sava  vidus  ievēl  priekšsēdētāju,  kurš  organizē  revīzijas 
komisijas darbu. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem tās sēdē atklātā balsošanā ar 
balsu vairākumu.
9.4. Valdes  locekļiem  ir  pienākums  sniegt  revīzijas  komisijai  visas  revīzijas  veikšanai 
nepieciešamās ziņas un dokumentus.
9.5. Revīzijas komisija:

9.5.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.5.2. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.5.3. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.5.4. sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts biedru sapulcei.

9.6. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 
reizi gadā.
9.7.  Biedru  sapulce  apstiprina  Biedrības  gada  pārskatu  tikai  pēc  Revīzijas  komisijas 
atzinuma saņemšanas.
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