
 

ADM_krastina_01_p_02 

 

                                                                                                            Apstiprināti ar  

                                                                                         Jelgavas pilsētas domes  

                                                                                                       2018.gada 26.jūlija  lēmumu Nr.10/17 

 

 
Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 

 

Rīgā, 2018.gada        .       

  

ar Nr.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS 

 

“JELGAVNIEKU VESELĪBAS VEICINĀŠANAS 

FONDS” 
 

 

 

 

 

 

STATŪTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgava, 2018.gads 



 

ADM_krastina_01_p_02 2 

1.Nodibinājuma nosaukums 

 

Nodibinājuma nosaukums ir “ Fonds ”Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” 

(turpmāk - Fonds). 

 

2. Fonda dibinātājs 

 

2.1.Fonda dibinātājs ir Latvijas Republikas Jelgavas pilsētas dome. 

Juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. 

2.2.Fonds neatbild par dibinātāja saistībām. Dibinātājs neatbild par Fonda saistībām. 

 

3. Fonda mērķi 
 

Fonda mērķi ir:  

3.1. finansiāli atbalstīt medicīnas jomas, kurās Jelgavas pilsētā trūkst medicīnas 

darbinieku; 

3.2. piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu projektos un realizēt pasākumus un 

projektus veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanai; 

3.3. veidot sadarbību ar valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.  

 

4. Fonda līdzekļi 

 

4.1.Fonda līdzekļus veido: 

4.1.1. ikgadējie dibinātāja piešķirtie finansiālie līdzekļi; 

4.1.2. fizisko un juridisko personu iemaksas, ziedojumi un dāvinājumi; 

4.1.3. ienākumi, kas gūti projektu pieteikumos no Eiropas Savienības struktūrfondiem un 

sabiedriskajiem palīdzības fondiem; 

4.1.4. ienākumi, kas gūti veicot Fonda saimniecisko darbību. 

4.2.Fonds papilddarbības veidā var veikt saimniecisko darbību, kā arī veikt citu 

saimniecisko darbību, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus. Peļņa, kas gūta no Fonda 

saimnieciskās darbības, izlietojama tikai statūtos paredzētajiem mērķiem.  

 

5. Fonda līdzekļu izmantošanas kārtība 

 

5.1.Fonda līdzekļi tiek izmantoti tikai Fonda mērķu sasniegšanai. 

5.2.Fonda līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka un apstiprina Fonda valde. 

 

6.Fonda darbības termiņš 

 

Fonds ir nodibināts uz nenoteiktu laiku. 

 

7.Fonda valde 

 

7.1.Fonda pārvaldes institūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. 

7.2.Valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju ieceļ dibinātājs uz trim gadiem. 

7.3.Lēmumu par turpmākajām izmaiņām valdes sastāvā, kā arī lēmumu par valdes locekļa 

atsaukšanu pieņem dibinātājs. 

7.4.Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu 

jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Fonda statūtiem. 

7.5. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt Fondu 

atsevišķi, pārējie valdes locekļi katrs kopīgi vēl ar 2 valdes locekļiem. 
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8.Valdes kompetence un lēmumu pieņemšana 

 

8.1.Valde vada un pārstāv Fondu, savā darbībā ievērojot dibinātāja lēmumā un Fonda 

statūtos noteikto Fonda mērķi, kā arī likumā un statūtos noteikto kompetenci. 

8.2.Valde pārvalda Fonda mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem 

un dibinātāja lēmumiem. 

8.3.Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Fonda darbību, 

cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē. 

8.4.Valdes sēdi sasauc valdes priekšsēdētājs. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk 

kā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Līdzīga balsu skaita gadījumā izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Ja laikus izsludināta 

valdes sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta 

atkārtota sēde, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo valdes locekļu skaita, ja tajā 

piedalās vismaz viens valdes loceklis. 

 

9.Revidents 

 

9.1.Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ieceļ valde 

uz trim gadiem. 

9.2.Revidents nevar būt valdes loceklis. Revidentam ir tiesības piedalīties valdes sēdēs, kā 

arī saņemt no valdes priekšsēdētāja pārbaudēm nepieciešamos dokumentus. 

9.3.Revidents: 

9.3.1. veic Fonda mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Fonda budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Fonda finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. Bez revidenta ziņojuma valde nav tiesīga 

apstiprināt Fonda darbības gada pārskatu. 

 

10.Fonda mantas sadales kārtība Fonda likvidācijas gadījumā 

 

10.1. Fonda likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu 

apmierināšanas, nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi 

ir radniecīgi Fonda mērķiem. 

10.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, 

izlemj valde. 

 

11.Grozījumu izdarīšana statūtos 

 

Lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos pieņem valde, saskaņojot to ar dibinātāju. 

 

 

  Dibinātājs 

Jelgavas pilsētas dome 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks     _________________  Jurijs Strods 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece  __________________  Rita Vectirāne

     


