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3.lapa no 29 lapām

Pamatojoties uz 2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu
likuma noteikumiem savai iekārtai biedrība „Latvijas tiesību institūts”
(turpmāk tekstā – Institūts) dod sekojošus statūtus:

Biedrības
„Latvijas tiesību institūts”
STATŪTI.
I nodaļa.
Vispārīgie noteikumi.
1.pants.
Institūta nosaukums.
1. Institūta nosaukums latviešu valodā ir “Latvijas tiesību institūts”
(nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir ”LTI”).
2. Institūta nosaukuma tulkojums:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

lietuviešu valodā ir “Latvijos teisės institutas” (nosaukuma tulkojuma
saīsinājums lietuviešu valodā ir „LTI”);
igauņu valodā ir “Läti õiguse instituut” (nosaukuma tulkojuma
saīsinājums igauņu valodā ir ”LÕI”);
angļu valodā ir “The Latvian Law Institute” (nosaukuma tulkojuma
saīsinājums angļu valodā ir „LLI”);
vācu valodā ir „Institut für lettisches Recht” (nosaukuma tulkojuma
saīsinājums vācu valodā ir „ILR”);
krievu valodā ir „Институт Латвийского права” (nosaukuma
tulkojuma saīsinājums krievu valodā ir „ИЛП”);
franču valodā ir „Institut de Droit Letton” (nosaukuma tulkojuma
saīsinājums franču valodā ir „IDL”);
itāļu valodā ir „Istituto di Diritto Lettone” (nosaukuma tulkojuma
saīsinājums itāļu valodā ir „IDL”).

3. Institūta nosaukuma tulkojumu un tā saīsinājumu citās valodās nosaka un
apstiprina Institūta direktors.
2.pants.
Institūta simbolika, devīze, karogs, zīmogs
un Interneta mājas lapa.
1. Institūtam ir sava simbolika, kuras dominējošās krāsas ir balta un
karmīnsarkana un kurā, starp citu, ietverts Institūta nosaukums, devīze un
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dibināšanas gads. Institūta simbolikas precīzu vizuālo izskatu, kā arī
lietošanas noteikumus nosaka un apstiprina Institūta direktors.
2. Institūtam ir sava devīze – „Par Latviju – demokrātisku taisnības un tiesību
valsti!”, kuras pamatā ir Latvijas Republikas proklamēšanai veltītajā Latvijas
Tautas padomes svinīgajā sēdē Rīgā, 1918.gada 18.novembrī pirmā Latvijas
Republikas Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa teiktie vārdi: „[Latvija] būs
demokrātiska taisnības valsts, kurā nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne
netaisnībai”. Institūta devīze atspoguļojama Institūta simbolikā un zīmogā.
Institūta devīzi citās valodās nosaka un apstiprina Institūta direktors.
3. Institūtam ir savs karogs, kurā attēlota Institūta simbolika uz balta vai
karmīnsarkana fona. Institūta karoga precīzu vizuālo izskatu, kā arī
lietošanas noteikumus nosaka un apstiprina Institūta direktors.
4. Institūtam ir savs zīmogs, kurā atspoguļots Institūta nosaukums, simbolika
un devīze. Institūta zīmoga precīzu vizuālo izskatu, kā arī lietošanas
noteikumus nosaka un apstiprina Institūta direktors.
5. Institūtam ir sava Interneta mājas lapa ar adresēm - www.lti.lv, www.lli.lv,
www.ilp.lv un citām adresēm - ko atver, izveido un uztur Institūta direktors un
kurā publicējami visi Institūta pārvaldes institūciju lēmumi, kas nav
pasludināti par slepeniem. Institūta īstenoto projektu un citiem nolūkiem
Institūta direktors var atvērt, izveidot un uzturēt arī citas Interneta mājas
lapas.
6. Institūta biedriem (vecākajiem, asociētajiem un goda biedriem), kā arī
Institūta pārvaldes institūciju locekļiem ir tiesības nēsāt nozīmes ar Institūta
simboliku Institūta direktora noteiktajā un apstiprinātajā kārtībā.
3.pants.
Institūta būtība un neatkarība.
1. Institūts ir no politiskām, ekonomiskām un citām tamlīdzīgām interesēm
neatkarīga, nepolitiska (politiski neitrāla), nevalstiska bezpeļņas apvienība,
kurā uz nenoteiktu laiku brīvprātīgi apvienojušās vairākas fiziskas personas
ar kopīgām interesēm par Latvijas tiesībām un to attīstību. Institūts
nodibināts un pastāv saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošajiem likumiem
šajos statūtos noteiktās Institūta misijas (mērķa) pildīšanai un tas vienmēr un
visur darbojas neatkarīgi un stāv ārpus politisko partiju vestās politikas.
2. Ar Institūta vecāko biedru sapulces lēmumu Institūts var kļūt par
zinātnisko institūciju (zinātnisko institūtu) atbilstoši pastāvošajiem likumiem.
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4.pants.
Institūta juridiskas personas tiesības.
1. Institūts bauda juridiskas personas tiesības no brīža, kad tas atbilstoši
pastāvošajiem likumiem ierakstīts Latvijas Republikas biedrību un
nodibinājumu reģistrā. Par savām saistībām Institūts atbild ar visu savu
mantu. Institūts neatbild par Institūta biedru (vecāko, asociēto un goda
biedru) saistībām, savukārt pēdējie neatbild par Institūta saistībām. Institūts
ir tiesīgs slēgt tiesiskus darījumus, iegūt un atsavināt kustamu un nekustamu
mantu, veikt saimniecisko un publisko darbību, lai pildītu Institūta misiju
(mērķi).
5.pants.
Institūta atrašanās vieta.
1. Institūta atrašanās vieta, tas ir, Institūta direktora sēdeklis (juridiskā
adrese) ir Latvijas Republikā. Precīzu Institūta atrašanās vietu nosaka un
apstiprina Institūta direktors pēc sava ieskata.
6.pants.
Institūta darbības teritorija un satiksme ar citām organizācijām un
personām.
1. Institūta darbības teritorija aptver visu Latviju, kā arī tuvākas un tālākas
ārzemes, respektīvi, Institūta darbības teritorija nav ģeogrāfiski ierobežota.
2. Institūts var stāties sakaros un sadarboties ar citām līdzīga un cita rakstura
Latvijas un ārzemju vietējām un starptautiskām valstiskām un nevalstiskām
organizācijām un kļūt par to biedru, sadarbības partneri utt., kā arī Latvijas
un ārzemju universitātēm, zinātniskiem institūtiem, centriem un citām
organizācijām un personām, kopēju projektu īstenošanai un/vai citiem
nolūkiem.
7.pants.
Institūta filiāles, pārstāvniecības un citas vienības.
1. Institūta direktors ar savu lēmumu var organizēt Institūta filiāles,
pārstāvniecības un citas Institūta vienības (reģionālās grupas, komitejas,
komisijas, darba grupas konkrētu Institūta projektu īstenošanai, kā arī
konkrētu jautājumu un problēmu risināšanai utt.) kā Latvijā, tā ārzemēs, kuru
darbības noteikumi, t.sk. noteikumi par to satiksmi ar Institūta pārvaldes
institūcijām, tiesības un pienākumi nosakāmi attiecīgās Institūta filiāles,
pārstāvniecības vai vienības nolikumā, ko ar savu lēmumu nosaka un
apstiprina Institūta direktors.
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2. Institūta filiāles, pārstāvniecības un citas Institūta vienības nebauda
juridiskas personas tiesības un tās darbojas vienīgi Institūta ietvaros kā
Institūta neatņemamas sastāvdaļas.
3. Institūta filiālēs, pārstāvniecībās un citās Institūta vienībās pēc Institūta
direktora aicinājuma var darboties arī ar Institūtu citādi nesaistītas personas
un lietpratēji.
II nodaļa.
Institūta misija (mērķis), galvenie uzdevumi un darbība.
8.pants.
Institūta misija (mērķis).
1. Institūta misija (mērķis) ir ar Institūta rīcībā esošajiem līdzekļiem veicināt
Latvijas Republikas kā demokrātiskas taisnības un tiesību valsts tālāku
atjaunošanu, nostiprināšanu un attīstību.
9.pants.
Institūta galvenie uzdevumi.
1. Lai vecinātu Institūta misijas (mērķa) pildīšanu, Institūtam, starp citu, ir
sekojoši galvenie uzdevumi:
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
(f)

veicināt Latvijas tiesību kvalitatīvu uzlabošanu, attīstību, modernizāciju
un popularitāti, kā arī to noskaidrošanu, vienkāršošanu un piemērotību
sociālajām vajadzībām;
veicināt taisnīgu justīcijas procesu Latvijas Republikā;
saglabāt, padarīt plašākai sabiedrībai pieejamu un popularizēt Latvijas
tiesību mantojumu (t.sk. Latvijas tiesību tradīcijas), kas veidojies līdz
Latvijas Republikas okupācijai 1940.gadā;
veikt un veicināt zinātniskos pētījumus Latvijas tiesībās un to
izplatīšanu latviešu valodā un svešvalodās kā Latvijā, tā ārzemēs, kā arī
sekmēt minēto pētījumu rezultātu praktisku pielietošanu;
izglītot sabiedrību Latvijas tiesību jautājumos, kā arī sekmēt sabiedrības
izpratni par Latvijas tiesībām kā Latvijā, tā ārzemēs;
veikt visu iespējamo pēc iespējas sekmīgākai Institūta misijas (mērķa)
pildīšanai.
10.pants.
Institūta darbība.

1. Institūts darbojas saskaņā ar un atbilstoši šo statūtu noteikumiem,
ievērojot Latvijas Republikā un citās valstīs, kurās Institūts darbojas,
pastāvošos likumus.
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2. Institūta misijas (mērķa) pildīšanai un uzdevumu izpildei Institūts,
ievērojot Latvijas Republikas un citu valstu, kurā tas darbojas, pastāvošos
likumus un valsts un pašvaldību iestāžu rīkojumus var, starp citu, rīkot
dažādus pasākumus un sarīkojumus, kā arī veikt šādas darbības:
(a)

īstenot Institūta projektus saskaņā ar Institūta vecāko biedru sapulces
apstiprināto Institūta vēlamās darbības gadskārtējo plānu;
(b) sarīkot sapulces, lekcijas, referātu priekšlasījumus, zinātniskas un
praktiskas konferences, seminārus, disputus, apspriedes un citus
tamlīdzīgus sarīkojumus par Latvijas tiesībām un ar tām saistītajiem
jautājumiem;
(c) sagatavot priekšlikumus Latvijas tiesību problēmu risināšanai;
(d) gan publiski, gan privāti paust savu viedokli par Latvijas tiesību
jautājumiem, sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus Latvijas
Republikas un citu valstu, kurās Institūts darbojas, valsts un pašvaldību
iestādēm, tajā skaitā, Latvijas Republikas Saeimai utt., ar savu
redzējumu piedalīties likumdošanas procesā un likumdošanas iniciatīvas
jautājumos, t.sk. izstrādājot, aizstāvot un uzlabojot Latvijas tiesību aktu
projektus;
(e) piesaistīt līdzekļus Institūta projektu īstenošanai un citiem nolūkiem no
trešajām personām, Latvijas Republikas un citu valstu, kurā Institūts
darbojas, valsts un pašvaldību iestādēm utt.;
(f) veicināt mūsdienu Latvijas tiesību literatūras radīšanu, izdošanu,
tulkošanu un popularizēšanu;
(g) veicināt Latvijas Republikas pirmsokupācijas perioda Latvijas tiesību
literatūras izdošanu, tulkošanu un popularizēšanu;
(h) organizēt pie Institūta izdevniecību, kā arī sagatavot, izdot un izplatīt
informatīvus materiālus, žurnālus un citus periodiskus un neperiodiskus
izdevumus, kā, piemēram: grāmatas, brošūras, rakstu krājumus,
monogrāfijas, konferenču, semināru un apspriežu materiālus un citus
izglītojoša un informējoša rakstura izdevumus (plakātus, bukletus utt.);
(i) ierīkot un uzturēt gan parastās, gan elektroniskas bibliotēkas un
lasītavas;
(j) stāties sakaros un sadarboties ar Latvijas un ārzemju plašsaziņas
līdzekļiem;
(k) stāties sakaros un sadarboties ar citām līdzīga un cita rakstura Latvijas
un ārzemju vietējām un starptautiskām valstiskām un nevalstiskām
organizācijām un kļūt par to biedru, sadarbības partneri utt., kā arī
Latvijas un ārzemju universitātēm, zinātniskiem institūtiem, centriem un
citām organizācijām un personām, kopēju projektu īstenošanai un/vai
citiem nolūkiem;
(l) sekmēt Institūta biedru un citu personu zinātniski pētniecisko darbu
Latvijas tiesību jautājumos;
(m) dibināt kapitālu fondus un izsniegt pabalstus (stipendijas) personām
Latvijas tiesību pētīšanai;
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(n)
(o)
(p)

(q)
(r)

Informēt sabiedrību par Institūta misiju (mērķi) un darbībām tās
sasniegšanai;
sniegt trešajām personām pro bono lietpratēja konsultācijas par Latvijas
tiesībām un ar tām saistītajiem jautājumiem;
sniegt pro bono lietpratēja atzinumus Latvijas tiesību jautājumos pēc
trešo personu, t.sk. Latvijas Republikas, citu valstu un pārnacionālu
tiesu, šķīrējtiesu un organizāciju lūguma, vai arī ex officio, kā arī
piedalīties ar saviem atzinumiem Latvijas tiesību jautājumos amicus
curiae vai citā līdzīgā statusā dažādu tiesu un šķīrējtiesu procesos;
iesaistīt fiziskas personas brīvprātīgā darbā Institūta misijas (mērķa)
pildīšanai;
veikt citas, augstāk neminētas publiskas un citas darbības, ko pieļauj
Latvijas Republikas un citu valstu, kurās Institūts darbojas, pastāvošie
likumi, Institūta misijas (mērķa) pildīšanai un uzdevumu izpildei.

3. Institūts var veikt saimniecisko darbību, tomēr Institūta misija (mērķis)
nekādā gadījumā nav peļņas gūšana Institūta, Institūta biedru (vecāko,
asociēto un goda biedru) un/vai kādu citu personu interesēs vai labā. Institūts
ir bezpeļņas apvienība, tādēļ visi Institūta ienākumi izlietojami pēc Institūta
direktora ieskata vienīgi šajos statūtos noteiktās Institūta misijas (mērķa)
pildīšanai. Kamēr vien Institūts turpina darboties, nevienam Institūta biedram
(vecākajam, asociētajam vai goda biedram) ne pie kādiem apstākļiem nav
nekādas tiesības uz Institūta mantu, līdzekļiem un/vai ienākumiem.
III nodaļa.
Institūta biedri.
11.pants.
Institūta biedru kopums.
1. Institūta biedru kopumu veido Institūta vecākie biedri, asociētie biedri un
goda biedri. Persona vienlaicīgi var būt vai nu Institūta vecākais biedrs, vai
asociētais biedrs, vai goda biedrs.
A apakšnodaļa.
Institūta vecākie biedri.
12.pants.
Vispārīgie noteikumi.
1. Pie Institūta pastāv un Institūta darbībā šajos statūtos noteiktajā kārtībā
piedalās Institūta vecākie biedri, kas ir apveltīti ar visām biedrības biedru
tiesībām 2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma
izpratnē.

9.lapa no 29 lapām

2. Institūts sastāv vismaz no 2 vecākajiem biedriem. Institūta vēcāko biedru
vidū var būt Institūta dibinātājbiedri, tas ir, Institūta vecākie biedri, kas
dibinājuši Institūtu. Institūta vēcāko biedru skaits nav ierobežots.
3. Par Institūta vēcāko biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas personas ar
nevainojamu reputāciju bez dzimuma, pavalstniecības, tautības, etniskās
izcelsmes, rases, ādas krāsas, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas
pārliecības un uzskatu, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai
ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas un jebkādas citas tamlīdzīgas
izšķirības, kuras sasniegušas 25 (divdesmit piecu) gadu vecumu, kuras
ieguvušas vismaz Legum Magister (LL.M.) akadēmisko maģistra grādu tiesību
zinātnē un kuras ar saviem vārdiem un darbiem būtiski atbalstījušas Institūta
misijas (mērķa) pildīšanu, un kurām ir interese piedalīties Institūta darbībā.
4. Ziņas par Institūta vēcākajiem biedriem (vārds, uzvārds, personas kods (ja
tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un
izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvietas
adrese, cita kontaktinformācija, nodarbošanās un ieņemamie amati utt.)
ievedamas Institūta vēcāko biedru reģistrā, ko ved Institūta direktors.
5. Katram Institūta vecākajam biedram Institūta direktora noteiktajā un
apstiprinātajā kārtībā izsniedzams sevišķs dokuments (sertifikāts), kas
apliecina viņa Institūta vecākā biedra statusu.
13.pants.
Institūta vecāko biedru uzņemšanas kārtība.
1. Par vēlmi kļūt par Institūta vecāko biedru attiecīgā persona paziņo Institūta
direktoram, izdarot attiecīgu rakstveida iesniegumu, kura formu un tam klāt
pievienojamos dokumentus ar savu lēmumu nosaka un apstiprina Institūta
direktors.
2. Institūta direktors ar savu motivētu lēmumu izlemj jautājumu par personas
uzņemšanu vai neuzņemšanu par Institūta vecāko biedru 14 (četrpadsmit)
dienu laikā no attiecīgās personas § 1 minētā uzņemšanas iesnieguma un visu
tam klāt pievienojamo dokumentu, kā arī papildus ziņu, ja Institūta direktors
uzskata to pieprasīšanu par nepieciešamu, saņemšanas dienas. Ja tas
nepieciešams, attiecīgā persona papildus ziņu un paskaidrojumu sniegšanai
uzaicināma uz Institūta direktora sēdi, kurā izlemj jautājumu par tās
uzņemšanu par Institūta vecāko biedru.
3. Institūta direktors rakstveidā paziņo attiecīgajai personai § 2 minēto
Institūta direktora lēmumu neatkarīgi no tā, vai tas attiecīgajai personai ir
labvēlīgs vai nelabvēlīgs, 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4. Institūta direktora lēmumu, ar kuru atteikta attiecīgās personas uzņemšana
par Institūta vecāko biedru, attiecīgajai personai ar rakstveida iesniegumu,
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kas 5 (piecu) dienu laikā no § 2 minētā Institūta direktora lēmuma rakstveida
paziņošanas dienas iesniedzams Institūta direktoram, ir tiesības pieprasīt § 2
minētā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanu Institūta vecāko biedru
sapulcē. Institūta vecāko biedru sapulce var atcelt § 2 minēto Institūta
direktora lēmumu vai atstāt to spēkā. Pēdējā gadījumā § 2 minētais Institūta
direktora lēmums stājas spēkā Institūta vecāko biedru sapulces lēmuma spēkā
stāšanās dienā. Ja attiecīgā persona pienācīgi neprasa šajā § noteikto Institūta
direktora lēmuma pārskatīšanu, tad § 2 minētais Institūta direktora lēmums
stājas spēkā līdz ar šajā § noteiktā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanas
pieprasīšanas termiņa notecējumu.
5. Persona, kuras uzņemšana par Institūta vecāko biedru atteikta ar spēkā
stājušos § 2 minēto Institūta direktora lēmumu, nav uzņemta par Institūta
vecāko biedru, un tā var izdarīt atkārtotu § 1 minēto uzņemšanas iesniegumu
ne ātrāk kā pēc 3 (trīs) gadiem no § 2 minētā Institūta direktora lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
6. Institūta direktors ieved ziņas par attiecīgo personu Institūta vecāko biedru
reģistrā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no § 2 minētā Institūta direktora lēmuma
spēkā stāšanās dienas, ja ar minēto lēmumu attiecīgā persona uzņemta par
Institūta vecāko biedru.
14.pants.
Institūta vecāko biedru dalības izbeigšanās.
1. Institūta vecākā biedra dalība Institūtā izbeidzas ar:
(a)
(b)
(c)

Institūta vecākā biedra izstāšanos,
Institūta vecākā biedra izslēgšanu, vai
Institūta vecākā biedra nāvi.

2. Institūta direktors izslēdz attiecīgo personu no Institūta vecāko biedru
reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tas saņēmis drošas ziņas
par § 1 minēto apstākļu iestāšanos.
15.pants.
Institūta vecāko biedru izstāšanās kārtība.
1. Katrs Institūta vecākais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Institūta, par
to izdarot rakstveida iesniegumu Institūta direktoram.
2. Institūta direktors izslēdz attiecīgo personu no Institūta vecāko biedru
reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās § 1 minētā izstāšanās iesnieguma
saņemšanas dienas.
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16.pants.
Institūta vecāko biedru izslēgšanas kārtība.
1. Institūta direktors pēc attiecīgā Institūta vecākā biedra uzklausīšanas (ja
tas iespējams un pēc Institūta direktora ieskata nepieciešams) ar savu
motivētu lēmumu var izslēgt Institūta vecāko biedru no Institūta, ja:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

viņš kavē Institūta vecāko biedru naudas samaksu vairāk par 6 (sešiem)
mēnešiem, izņemot ja viņš atbrīvots no Institūta vecāko biedru naudas
maksāšanas pienākuma saskaņā ar šo statūtu 38.panta § 3
noteikumiem;
viņš nepilda Institūta pārvaldes institūciju lēmumus;
viņš nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
viņš rīkojies pretrunā ar Institūta misiju (mērķi) un/vai šo statūtu
noteikumiem;
viņa darbošanās Institūtā ir aizliegta saskaņā ar pastāvošajiem
likumiem;
viņš rīkojies pretrunā ar vispārpieņemtiem ētikas un uzvedības
priekšrakstiem;
viņš nodarījis un/vai viņa dalības turpināšana Institūtā var nodarīt
būtisku kaitējumu Institūta reputācijai un/vai interesēm;
viņš iestājies politiskā partijā, citādi aktīvi iesaistījies politikā un/vai
citādi apdraud Institūta neatkarību;
pastāv citi dibināti iemesli Institūta vecākā biedra izslēgšanai no
Institūta.

2. Institūta direktors rakstveidā paziņo attiecīgajai personai, no Institūta
izslēgtajam bijušajam Institūta vecākajam biedram § 1 minēto Institūta
direktora lēmumu 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
3. Institūta direktora lēmumu, ar kuru attiecīgais Institūta vecākais biedrs
izslēgts no Institūta, izslēgtajai personai ar rakstveida iesniegumu, kas 5
(piecu) dienu laikā no § 1 minētā Institūta direktora lēmuma rakstveida
paziņošanas dienas iesniedzams Institūta direktoram, ir tiesības pieprasīt § 1
minētā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanu Institūta vecāko biedru
sapulcē, kur izslēgtajai personai nav balsstiesības. Institūta vecāko biedru
sapulce var atcelt § 1 minēto Institūta direktora lēmumu vai atstāt to spēkā.
Pēdējā gadījumā § 1 minētais Institūta direktora lēmums stājas spēkā Institūta
vecāko biedru sapulces lēmuma spēkā stāšanās dienā. Ja izslēgtā persona
pienācīgi neprasa šajā § noteikto Institūta direktora lēmuma pārskatīšanu, tad
§ 1 minētais Institūta direktora lēmums stājas spēkā līdz ar šajā § noteiktā
Institūta direktora lēmuma pārskatīšanas pieprasīšanas termiņa notecējumu.
4. Persona, kura ar spēkā stājušos § 1 minēto Institūta direktora lēmumu
izslēgta no Institūta vecāko biedru skaita, ir izslēgta no Institūta un tā var
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vēlāk izdarīt iesniegumu par uzņemšanu Institūta asociēto vai vecāko biedru
skaitā tikai ar Institūta vecāko biedru sapulces piekrišanu.
5. Institūta direktors izslēdz ziņas par attiecīgo personu no Institūta vecāko
biedru reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no § 1 minētā Institūta direktora
lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja ar minēto lēmumu attiecīgā persona
izslēgta no Institūta vecāko biedru skaita.
17.pants.
Institūta vecāko biedru tiesības un pienākumi.
1. Institūta vecākie biedri ir apveltīti ar visām biedrības biedru tiesībām
2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē.
2. Ikvienam Institūta vecākajam biedram, starp citu, ir šādas tiesības:
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

piedalīties Institūta pārvaldē šajos statūtos noteiktajā kārtībā;
piedalīties un kandidēt Institūta direktora vēlēšanās;
saņemt ziņas, dokumentus un citu informāciju par Institūta darbību, tajā
skaitā iepazīties ar visu Institūta pārvaldes institūciju sēžu protokoliem,
lēmumiem un rīkojumiem;
piedalīties visos Institūta rīkotajos pasākumos un sarīkojumos;
iesniegt Institūta pārvaldes institūcijām priekšlikumus par Institūta
darbību un tās uzlabošanu;
nēsāt nozīmes ar Institūta simboliku Institūta direktora noteiktajā un
apstiprinātajā kārtībā;
pienācīgi un laicīgi iepazīties ar Institūta direktora sagatavoto Institūta
gada pārskatu;
izmantot Institūta bibliotēku, arhīvu, tehniskās iekārtas un telpas
saskaņā ar Institūta direktora noteikto un apstiprināto kārtību.

3. Institūta vecākajiem biedriem ir visi pienākumi, kas piekrīt biedrības
biedriem 2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma
izpratnē.
4. Ikvienam Institūta vecākajam biedram, starp citu, ir šādi pienākumi:
(a)
(b)
(c)

ievērot un pildīt šo statūtu noteikumus, kā arī Institūta pārvaldes
institūciju lēmumus;
ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Institūta misijas (mērķa) pildīšanu;
regulāri un savlaicīgi maksāt Institūta vecāko biedru naudu, izņemot, ja
viņš atbrīvots no Institūta vecāko biedru naudas maksāšanas pienākuma
saskaņā ar šo statūtu 38.panta § 3 noteikumiem.
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B apakšnodaļa.
Institūta asociētie biedri.
18.pants.
Vispārīgie noteikumi.
1. Pie Institūta pastāv un Institūta darbībā šajos statūtos noteiktajā kārtībā un
apjomā var piedalīties arī Institūta asociētie biedri, kuri ir personas ar īpašu
statusu, kuras nav apveltītas ar biedrības biedru tiesībām 2003.gada Latvijas
Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē. Saskaņā ar minētā
likuma 29.panta astotās daļas noteikumiem Institūta asociēto biedru tiesību
un pienākumu apjomu nosaka šie statūti.
2. Institūta asociēto biedru skaits nav ierobežots.
3. Par Institūta asociēto biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas personas ar
nevainojamu reputāciju bez dzimuma, pavalstniecības, tautības, etniskās
izcelsmes, rases, ādas krāsas, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas
pārliecības un uzskatu, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai
ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas un jebkādas citas tamlīdzīgas
izšķirības, kuras sasniegušas 20 (divdesmit) gadu vecumu, kuras jau
ieguvušas akadēmisko bakalaura grādu tiesību zinātnē, vai kura studē ar
mērķi iegūt minēto grādu un kuras ar saviem vārdiem un darbiem
atbalstījušas Institūta misijas (mērķa) pildīšanu un kurām ir interese
piedalīties Institūta darbībā.
4. Ziņas par Institūta asociētajiem biedriem (vārds, uzvārds, personas kods (ja
tāda nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un
izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvietas
adrese, cita kontaktinformācija, nodarbošanās un ieņemamie amati utt.)
ievedamas Institūta asociēto biedru reģistrā, ko ved Institūta direktors.
5. Katram Institūta asociētajam biedram Institūta direktora noteiktajā un
apstiprinātajā kārtībā izsniedzams sevišķs dokuments (sertifikāts), kas
apliecina viņa Institūta asociētā biedra statusu.
19.pants.
Institūta asociēto biedru uzņemšanas kārtība.
1. Par vēlmi kļūt par Institūta asociēto biedru attiecīgā persona paziņo
Institūta direktoram, izdarot attiecīgu rakstveida iesniegumu, kura formu un
tam klāt pievienojamos dokumentus ar savu lēmumu nosaka un apstiprina
Institūta direktors.
2. Institūta direktors ar savu motivētu lēmumu izlemj jautājumu par personas
uzņemšanu vai neuzņemšanu par Institūta asociēto biedru 14 (četrpadsmit)
dienu laikā no attiecīgās personas § 1 minētā uzņemšanas iesnieguma un visu
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tam klāt pievienojamo dokumentu, kā arī papildus ziņu, ja Institūta direktors
uzskata to pieprasīšanu par nepieciešamu, saņemšanas dienas. Ja tas
nepieciešams, attiecīgā persona papildus ziņu un paskaidrojumu sniegšanai
uzaicināma uz Institūta direktora sēdi, kurā izlemj jautājumu par tās
uzņemšanu par Institūta asociēto biedru.
3. Institūta direktors rakstveidā paziņo attiecīgajai personai § 2 minēto
Institūta direktora lēmumu neatkarīgi no tā, vai tas attiecīgajai personai ir
labvēlīgs vai nelabvēlīgs, 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4. Institūta direktora lēmumu, ar kuru atteikta attiecīgās personas uzņemšana
par Institūta asociēto biedru, attiecīgajai personai ar rakstveida iesniegumu,
kas 5 (piecu) dienu laikā no § 2 minētā Institūta direktora lēmuma rakstveida
paziņošanas dienas iesniedzams Institūta direktoram, ir tiesības pieprasīt § 2
minētā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanu Institūta vecāko biedru
sapulcē. Institūta vecāko biedru sapulce var atcelt § 2 minēto Institūta
direktora lēmumu vai atstāt to spēkā. Pēdējā gadījumā § 2 minētais Institūta
direktora lēmums stājas spēkā Institūta vecāko biedru sapulces lēmuma spēkā
stāšanās dienā. Ja attiecīgā persona pienācīgi neprasa šajā § noteikto Institūta
direktora lēmuma pārskatīšanu, tad § 2 minētais Institūta direktora lēmums
stājas spēkā līdz ar šajā § noteiktā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanas
pieprasīšanas termiņa notecējumu.
5. Persona, kuras uzņemšana par Institūta asociēto biedru atteikta ar spēkā
stājušos § 2 minēto Institūta direktora lēmumu, nav uzņemta par Institūta
asociēto biedru un tā var izdarīt atkārtotu § 1 minēto uzņemšanas iesniegumu
ne ātrāk kā pēc 3 (trīs) gadiem no § 2 minētā Institūta direktora lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
6. Institūta direktors ieved ziņas par attiecīgo personu Institūta asociēto
biedru reģistrā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no § 2 minētā Institūta direktora
lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja ar minēto lēmumu attiecīgā persona
uzņemta par Institūta asociēto biedru.
20.pants.
Institūta asociēto biedru dalības izbeigšanās.
1. Institūta asociētā biedra dalība Institūtā izbeidzas ar:
(a)
(b)
(c)

Institūta asociētā biedra izstāšanos,
Institūta asociētā biedra izslēgšanu vai
Institūta asociētā biedra nāvi.

2. Institūta direktors izslēdz attiecīgo personu no Institūta asociēto biedru
reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tas saņēmis drošas ziņas
par § 1 minēto apstākļu iestāšanos.
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21.pants.
Institūta asociēto biedru izstāšanās kārtība.
1. Katrs Institūta asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Institūta, par
to izdarot rakstveida iesniegumu Institūta direktoram.
2. Institūta direktors izslēdz attiecīgo personu no Institūta asociēto biedru
reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās § 1 minētā izstāšanās iesnieguma
saņemšanas dienas.
22.pants.
Institūta asociēto biedru izslēgšanas kārtība.
1. Institūta direktors pēc attiecīgā Institūta asociētā biedra uzklausīšanas (ja
tas iespējams un pēc Institūta direktora ieskata nepieciešams) ar savu
motivētu lēmumu var izslēgt Institūta asociēto biedru no Institūta, ja attiecībā
uz attiecīgo Institūta asociēto biedru ir iestājušies šo statūtu 16.panta § 1
minētie apstākļi (apskatot tos mutatis mutandis).
2. Institūta direktors rakstveidā paziņo attiecīgajai personai, no Institūta
izslēgtajam bijušajam Institūta asociētajam biedram § 1 minēto Institūta
direktora lēmumu 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
3. Institūta direktora lēmumu, ar kuru attiecīgais Institūta asociētais biedrs
izslēgts no Institūta, izslēgtajai personai ar rakstveida iesniegumu, kas 5
(piecu) dienu laikā no § 1 minētā Institūta direktora lēmuma rakstveida
paziņošanas dienas iesniedzams Institūta direktoram, ir tiesības pieprasīt § 1
minētā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanu Institūta vecāko biedru
sapulcē. Institūta vecāko biedru sapulce var atcelt § 1 minēto Institūta
direktora lēmumu vai atstāt to spēkā. Pēdējā gadījumā § 1 minētais Institūta
direktora lēmums stājas spēkā Institūta vecāko biedru sapulces lēmuma spēkā
stāšanās dienā. Ja izslēgtā persona pienācīgi neprasa šajā § noteikto Institūta
direktora lēmuma pārskatīšanu, tad § 1 minētais Institūta direktora lēmums
stājas spēkā līdz ar šajā § noteiktā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanas
pieprasīšanas termiņa notecējumu.
4. Persona, kura ar spēkā stājušos § 1 minēto Institūta direktora lēmumu
izslēgta no Institūta asociēto biedru skaita, ir izslēgta no Institūta un tā var
vēlāk izdarīt iesniegumu par uzņemšanu Institūta asociēto vai vecāko biedru
skaitā tikai ar Institūta vecāko biedru sapulces piekrišanu.
5. Institūta direktors izslēdz ziņas par attiecīgo personu no Institūta asociēto
biedru reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no § 1 minētā Institūta direktora
lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja ar minēto lēmumu attiecīgā persona
izslēgta no Institūta asociēto biedru skaita.
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23.pants.
Institūta asociēto biedru tiesības un pienākumi.
1. Institūta asociētie biedri nav apveltīti ar biedrības biedru tiesībām
2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē.
Institūta asociēto biedru tiesību apjomu nosaka šie statūti.
2. Ikvienam Institūta asociētajam biedram ir šādas tiesības:
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

piedalīties Institūta vecāko biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām, bet
bez balsstiesībām;
piedalīties un kandidēt Institūta uzraudzības padomes, ja tāda ir tikusi
izveidota saskaņā ar šo statūtu noteikumiem, locekļu vēlēšanās;
saņemt ziņas, dokumentus un citu informāciju par Institūta darbību, tajā
skaitā iepazīties ar visu Institūta pārvaldes institūciju sēžu protokoliem,
lēmumiem un rīkojumiem;
piedalīties visos Institūta rīkotajos pasākumos un sarīkojumos;
iesniegt Institūta pārvaldes institūcijām priekšlikumus par Institūta
darbību un tās uzlabošanu;
nēsāt nozīmes ar Institūta simboliku Institūta direktora noteiktajā un
apstiprinātajā kārtībā;
pienācīgi un laicīgi iepazīties ar Institūta direktora sagatavoto Institūta
gada pārskatu;
izmantot Institūta bibliotēku, arhīvu, tehniskās iekārtas un telpas
saskaņā ar Institūta direktora noteikto un apstiprināto kārtību.

3. Institūta asociētajiem biedriem nav visi pienākumi, kas piekrīt biedrības
biedriem 2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma
izpratnē. Institūta asociēto biedru pienākumu apjomu nosaka šie statūti.
4. Ikvienam Institūta asociētajiem biedram ir šādi pienākumi:
(a)
(b)
(c)

ievērot un pildīt šo statūtu noteikumus, kā arī Institūta pārvaldes
institūciju lēmumus;
ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Institūta misijas (mērķa) pildīšanu;
regulāri un savlaicīgi maksāt Institūta asociēto biedru naudu, izņemot ja
viņš atbrīvots no Institūta asociēto biedru naudas maksāšanas
pienākuma saskaņā ar šo statūtu 39.panta § 3 noteikumiem.
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C apakšnodaļa.
Institūta goda biedri.
24.pants.
Vispārīgie noteikumi.
1. Pie Institūta pastāv un Institūta darbībā šajos statūtos noteiktajā kārtībā un
apjomā var piedalīties arī Institūta goda biedri, kuri ir personas ar īpašu
statusu, kuras nav apveltītas ar biedrības biedru tiesībām 2003.gada Latvijas
Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē. Saskaņā ar minētā
likuma 29.panta astotās daļas noteikumiem Institūta goda biedru tiesību un
pienākumu apjomu nosaka šie statūti.
2. Institūta goda biedru skaits nav ierobežots.
3. Par Institūta goda biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas personas ar
nevainojamu reputāciju bez dzimuma, pavalstniecības, tautības, etniskās
izcelsmes, rases, ādas krāsas, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas
pārliecības un uzskatu, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai
ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas un jebkādas citas tamlīdzīgas
izšķirības, kuras sasniegušas 30 (trīsdesmit) gadu vecumu, kuras ir tiesību
zinātnieki, pasniedzēji un/vai lietpratēji (teorētiķi un/vai praktiķi), kuras ar
saviem vārdiem un darbiem atbalstījušas Institūta misijas (mērķa) pildīšanu
un kurām ir interese piedalīties Institūta darbībā.
4. Ziņas par Institūta goda biedriem (vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda
nav, - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un
izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvietas
adrese, cita kontaktinformācija, nodarbošanās un ieņemamie amati utt.)
ievedamas Institūta goda biedru reģistrā, ko ved Institūta direktors.
5. Katram Institūta goda biedram Institūta direktora noteiktajā un
apstiprinātajā kārtībā izsniedzams sevišķs dokuments (sertifikāts), kas
apliecina viņa Institūta goda biedra statusu.
25.pants.
Institūta goda biedru uzņemšanas kārtība.
1. Pēc Institūta vecāko biedru sapulces ierosinājuma Institūta direktors izdara
aicinājumu kādai personai kļūt par Institūta goda biedru.
2. Institūta direktors ar savu motivētu lēmumu izlemj jautājumu par personas
uzņemšanu par Institūta goda biedru 14 (četrpadsmit) dienu laikā no
attiecīgās personas rakstveida piekrišanas kļūt par Institūta goda biedru
saņemšanas dienas.
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3. Institūta direktors rakstveidā paziņo attiecīgajai personai § 2 minēto
Institūta direktora lēmumu 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
4. Institūta direktors ieved ziņas par attiecīgo personu Institūta goda biedru
reģistrā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no § 2 minētā Institūta direktora lēmuma
spēkā stāšanās dienas, ja ar minēto lēmumu attiecīgā persona uzņemta par
Institūta goda biedru.
26.pants.
Institūta goda biedru dalības izbeigšanās.
1. Institūta goda biedra dalība Institūtā izbeidzas ar:
(a)
(b)
(c)

Institūta goda biedra izstāšanos,
Institūta goda biedra izslēgšanu vai
Institūta goda biedra nāvi.

2. Institūta direktors izslēdz attiecīgo personu no Institūta goda biedru
reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad tas saņēmis drošas ziņas
par § 1 minēto apstākļu iestāšanos.
27.pants.
Institūta goda biedru izstāšanās kārtība.
1. Katrs Institūta goda biedrs var jebkurā laikā izstāties no Institūta, par to
izdarot rakstveida iesniegumu Institūta direktoram.
2. Institūta direktors izslēdz attiecīgo personu no Institūta goda biedru
reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās § 1 minētā izstāšanās iesnieguma
saņemšanas dienas.
28.pants.
Institūta goda biedru izslēgšanas kārtība.
1. Institūta direktors pēc attiecīgā Institūta goda biedra uzklausīšanas (ja tas
iespējams un pēc Institūta direktora ieskata nepieciešams) ar savu motivētu
lēmumu var izslēgt Institūta goda biedru no Institūta, ja attiecībā uz attiecīgo
Institūta goda biedru ir iestājušies šo statūtu 16.panta § 1 minētie apstākļi
(apskatot tos mutatis mutandis).
2. Institūta direktors rakstveidā paziņo attiecīgajai personai, no Institūta
izslēgtajam bijušajam Institūta goda biedram § 1 minēto Institūta direktora
lēmumu 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.
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3. Institūta direktora lēmumu, ar kuru attiecīgais Institūta goda biedrs izslēgts
no Institūta, izslēgtajai personai ar rakstveida iesniegumu, kas 5 (piecu) dienu
laikā no § 1 minētā Institūta direktora lēmuma rakstveida paziņošanas dienas
iesniedzams Institūta direktoram, ir tiesības pieprasīt § 1 minētā Institūta
direktora lēmuma pārskatīšanu Institūta vecāko biedru sapulcē. Institūta
vecāko biedru sapulce var atcelt § 1 minēto Institūta direktora lēmumu vai
atstāt to spēkā. Pēdējā gadījumā § 1 minētais Institūta direktora lēmums
stājas spēkā Institūta vecāko biedru sapulces lēmuma spēkā stāšanās dienā. Ja
izslēgtā persona pienācīgi neprasa šajā § noteikto Institūta direktora lēmuma
pārskatīšanu, tad § 1 minētais Institūta direktora lēmums stājas spēkā līdz ar
šajā § noteiktā Institūta direktora lēmuma pārskatīšanas pieprasīšanas
termiņa notecējumu.
4. Persona, kura ar spēkā stājušos § 1 minēto Institūta direktora lēmumu
izslēgta no Institūta goda biedru skaita, ir izslēgta no Institūta un tā var vēlāk
izdarīt iesniegumu par uzņemšanu Institūta asociēto vai vecāko biedru skaitā
tikai ar Institūta vecāko biedru sapulces piekrišanu.
5. Institūta direktors izslēdz ziņas par attiecīgo personu no Institūta goda
biedru reģistra 14 (četrpadsmit) dienu laikā no § 1 minētā Institūta direktora
lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja ar minēto lēmumu attiecīgā persona
izslēgta no Institūta goda biedru skaita.
29.pants.
Institūta goda biedru tiesības un pienākumi.
1. Institūta goda biedri nav apveltīti ar biedrības biedru tiesībām 2003.gada
Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē. Institūta goda
biedru tiesību apjomu nosaka šie statūti.
2. Ikvienam Institūta goda biedram ir šādas tiesības:
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

piedalīties Institūta vecāko biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām, bet
bez balsstiesībām;
piedalīties un kandidēt Institūta konsultatīvās padomes, ja tāda ir tikusi
izveidota saskaņā ar šo statūtu noteikumiem, locekļu vēlēšanās;
saņemt ziņas, dokumentus un citu informāciju par Institūta darbību, tajā
skaitā iepazīties ar visu Institūta pārvaldes institūciju sēžu protokoliem,
lēmumiem un rīkojumiem;
piedalīties visos Institūta rīkotajos pasākumos un sarīkojumos;
iesniegt Institūta pārvaldes institūcijām priekšlikumus par Institūta
darbību un tās uzlabošanu;
nēsāt nozīmes ar Institūta simboliku Institūta direktora noteiktajā un
apstiprinātajā kārtībā;
pienācīgi un laicīgi iepazīties ar Institūta direktora sagatavoto Institūta
gada pārskatu;
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(h)

izmantot Institūta bibliotēku, arhīvu, tehniskās iekārtas un telpas
saskaņā ar Institūta direktora noteikto un apstiprināto kārtību.

3. Institūta goda biedriem nav visi pienākumi, kas piekrīt biedrības biedriem
2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likuma izpratnē.
Institūta goda biedru pienākumu apjomu nosaka šie statūti.
4. Ikvienam Institūta goda biedram ir šādi pienākumi:
(a)
(b)

ievērot un pildīt šo statūtu noteikumus, kā arī Institūta pārvaldes
institūciju lēmumus;
ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Institūta misijas (mērķa) pildīšanu.

IV nodaļa.
Institūta pārvalde.
30.pants.
Institūta pārvaldes institūcijas.
1. Institūtu pārvalda un tā darbību šajos statūtos noteiktās kompetences
ietvaros noteic un vada:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Institūta vecāko biedru sapulce;
Institūta direktors, pie kā pastāv Institūta sekretariāts, ja tāds ir ticis
izveidots saskaņā ar šo statūtu noteikumiem;
Institūta uzraudzības padome, ja tāda ir tikusi izveidota saskaņā ar šo
statūtu noteikumiem;
Institūta konsultatīvā padome, ja tāda ir tikusi izveidota saskaņā ar šo
statūtu noteikumiem;
citas Institūta pārvaldes institūcijas, ja Institūta direktors tās izveido
saskaņā ar šo statūtu noteikumiem.

2. Institūta pārvaldes institūciju locekļi, t.sk. Institūta vecākie biedri un
Institūta direktors pilda savus pienākumus bez jebkādas atlīdzības, tajā skaitā
atlīdzības par Institūta labā taisītajiem izdevumiem.
31.pants.
Institūta vecāko biedru sapulce.
1. Institūta vecāko biedru sapulcei ir visas biedrības biedru sapulces tiesības
un pienākumi 2003.gada Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu
likuma izpratnē. Institūta vecāko biedru sapulce ir augstākā Institūta
lēmējinstitūcija, kam, starp citu, piekrīt:
(a)

pārgrozījumu un/vai papildinājumu izdarīšana šajos statūtos;

21.lapa no 29 lapām

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)

(i)
(j)

Institūta direktora ievēlēšana un atsaukšana saskaņā ar šo statūtu
32.panta § 3 noteikumiem;
Institūta revidenta ievēlēšana un atsaukšana saskaņā ar šo statūtu
40.panta § 1 noteikumiem;
lēmuma pieņemšana par Institūta darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju;
Institūta gada pārskata apstiprināšana saskaņā ar šo statūtu 41.panta §
3 noteikumiem;
ierosinājumu Institūta direktoram izdarīt aicinājumu kādai personai kļūt
par Institūta goda biedru izteikšana saskaņā ar šo statūtu 25.panta § 1
noteikumiem;
Institūta vecāko biedru naudas un Institūta asociēto biedru naudas
apmēra noteikšana pēc Institūta direktora ierosinājuma saskaņā ar šo
statūtu 38.panta § 1 un 39.panta § 1 noteikumiem;
Institūta vecāko biedru un asociēto biedru individuāla atbrīvošana no
Institūta vecāko biedru naudas un Institūta asociēto biedru naudas
maksāšanas pienākuma saskaņā ar šo statūtu 38.panta § 3 un 39.panta
§ 3 noteikumiem;
Institūta vēlamās darbības gadskārtējā plāna, t.sk. Institūta projektu un
to īstenošanas gadskārtējā plāna, apstiprināšana;
citi jautājumi, kuri saskaņā ar pastāvošajiem likumiem vai šo statūtu
noteikumiem ir Institūta vecāko biedru sapulces kompetencē.

2. Institūta vecāko biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Institūta vecākie
biedri personīgi vai caur pārstāvi, kam izsniegta rakstveida pilnvara.
3. Katram Institūta vecākajam biedram Institūta vecāko biedru sapulcē ir
viena balss.
4. Institūta vecākajam biedram nav balsstiesību Institūta vecāko biedru
sapulcē kad Institūta vecāko biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar
šo Institūta vecāko biedru vai prasības celšanu, vai lietas izbeigšanu pret šo
Institūta vecāko biedru.
5. Institūta direktoram jāsasauc kārtējā Institūta vecāko biedru sapulce vienu
reizi gadā, ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31.martam. Ārkārtas Institūta
vecāko biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Institūta direktora iniciatīvas vai,
ja to ar rakstveida iesniegumu, kas iesniedzams Institūta direktoram, pieprasa
kāds no Institūta vecākajiem biedriem, norādot Institūta vecāko biedru
sapulces sasaukšanas iemeslus. Ārkārtas Institūta vecāko biedru sapulci var
sasaukt arī jebkurš Institūta vecākais biedrs, ievērojot šī § noteikumus, par to
rakstveidā pienācīgi informējot Institūta direktoru. Institūta vecāko biedru
sapulce sasaucama ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms paredzētās
Institūta vecāko biedru sapulces dienas, nosūtot katram Institūta vecākajam
biedram par to rakstveida paziņojumu, kurā precīzi norādīts sasauktās
Institūta vecāko biedru sapulces norises laiks, vieta un darba kārtība. Ja
Institūta vecāko biedru sapulces sasaukšanu pieprasa kāds no Institūta
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vecākajiem biedriem, Institūta direktoram ir pienākums sasaukt Institūta
vecāko biedru sapulci nekavējoties, bet, jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs)
dienu laikā, un Institūta vecāko biedru sapulces diena noliekama ne vēlāk kā
20 (divdesmit) dienu laikā no tās sasaukšanas.
6. Institūta vecāko biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā 1/2
(puse) no Institūta vecākajiem biedriem. Ja Institūta vecāko biedru sapulce nav
lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Institūta direktoram 21 (divdesmit vienas)
dienas laikā jāsasauc atkārtota Institūta vecāko biedru sapulce ar tādu pašu
dienas kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo
Institūta vecāko biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalās vismaz
2 (divi) Institūta vecākie biedri. Ja tiek sasaukta atkārtota Institūta vecāko
biedru sapulce, tās diena noliekama ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no
tās sasaukšanas.
7. Institūta vecāko biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk kā 1/2 (puse) no klātesošajiem Institūta vecākajiem biedriem. Lēmums
par šo statūtu pārgrozījumiem un papildinājumiem ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no klātesošajiem Institūta vecākajiem
biedriem.
8. Institūta vecāko biedru sapulci vada Institūta direktors, ja Institūta vecākie
biedri neievēlē citus Institūta vecāko biedru sapulces vadītājus. Institūta
vecāko biedru sapulces gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta Institūta
vecāko biedru sapulces vadītāji un protokolētājs. Institūta vecāko biedru
sapulces ir atklātas, izņemot, ja Institūta vecāko biedru sapulce pieņem
motivētu lēmumu par Institūta vecāko biedru sapulces norisi aiz slēgtām
durvīm.
32.pants.
Institūta direktors.
1. Institūta valde, kas sastāv no 1 (viena) valdes locekļa, kurš tiek dēvēts par
Institūta direktoru, ir Institūta izpildinstitūcija, kura saskaņā ar Institūta
vecāko biedru sapulces lēmumiem vada un bez sevišķa pilnvarojuma
vienpersoniski pārstāv Institūtu attiecībās ar trešajām personām, t.sk. valsts,
pašvaldības un tiesu iestādēm, kā arī zinātniskajām, sabiedriskajām un citām
organizācijām, un kam, starp citu, piekrīt:
(a)

(b)
(c)

pārzināt un vadīt Institūta lietas, kā arī gādāt par Institūta projektiem un
to īstenošanu saskaņā ar Institūta vecāko biedru sapulces apstiprināto
Institūta vēlamās darbības gadskārtējo plānu;
atbildēt par Institūta darbību, kā arī par pastāvošajiem likumiem
atbilstošas grāmatvedības vešanu;
pārvaldīt Institūta mantu un rīkoties ar Institūta līdzekļiem saskaņā ar
pastāvošajiem likumu un šo statūtu noteikumiem, kā arī Institūta vecāko
biedru sapulces lēmumiem;
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(d)

(e)
(f)

sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas un citu valstu iestādēm
saskaņā ar Latvijas Republikā un citās valstīs, kurās Institūts darbojas,
pastāvošajiem likumiem Institūta gada pārskatu saskaņā ar šo statūtu
41.panta § 3 noteikumiem;
Institūta vārdā stāties sakaros un sadarboties ar trešajām personām;
izlemt visus citus jautājumus, kas saskaņā ar šo statūtu noteikumiem
piekrīt Institūta direktoram un kas nav Institūta vecāko biedru sapulces
ekskluzīvā kompetencē.

2. Par Institūta direktoru var kļūt vienīgi Institūta vecākais biedrs, kurš nav
Institūta revidents.
3. Institūta direktoru uz 3 (trīs) gadiem ievēl Institūta vecāko biedru sapulce
šajos statūtos noteiktajā kārtībā. Institūta direktoru var atsaukt Institūta
vecāko biedru sapulce pirms minētā termiņa iztecējuma, ja pastāv svarīgi
dibināti iemesli Institūta direktora atsaukšanai un ja vienlaicīgi Institūta
direktora amatā tiek ievēlēta cita persona. Institūta direktors var jebkurā laikā
atstāt amatu, par to iesniedzot Institūtam attiecīgu rakstveida paziņojumu,
kura noraksti nosūtāmi arī visiem Institūta vecākajiem biedriem, pirms tam
tomēr sasaucot ārkārtas Institūta vecāko biedru sapulci saskaņā ar šo statūtu
31.panta § 5 noteikumiem citas personas ievēlēšanai Institūta direktora
amatā.
4. Institūta direktors pieņem lēmumus sēdēs, kuru gaita tiek protokolēta,
protokolu paraksta Institūta direktors un protokolētājs. Institūta direktora
sēdes ir atklātas, izņemot, ja Institūta direktors pieņem motivētu lēmumu par
Institūta direktora sēdes norisi aiz slēgtām durvīm.
33.pants.
Institūta sekretariāts.
1. Institūta direktors ar savu lēmumu var izveidot Institūta sekretariātu, kas
pastāv pie Institūta direktora.
2. Institūta sekretariāta uzdevums un kompetence ir organizēt Institūta
direktora darbu. Institūta sekretariāta locekļu skaitu ar savu lēmumu nosaka
un apstiprina Institūta direktors. Institūta sekretariāta locekļus ar savu
lēmumu ieceļ Institūta direktors.

34.pants.
Institūta uzraudzības padome.
1. Institūta direktors ar savu lēmumu var izveidot Institūta uzraudzības
padomi, kas ir Institūta direktoru uzraugoša Institūta institūcija, kura uzrauga
Institūta direktora darbu, t.sk. Institūta projektus un to īstenošanu saskaņā ar
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Institūta vecāko biedru sapulces apstiprināto Institūta vēlamās darbības
gadskārtējo plānu.
2. Institūta uzraudzības padomes uzdevumus, kompetenci, locekļu skaitu,
ievēlēšanas kārtību utt. nosaka un apstiprina Institūta direktors.
3. Institūta uzraudzības padomes locekļi var piedalīties Institūta direktora
sēdēs ar padomdevēja tiesībām, bet bez balsstiesībām.
4. Par Institūta uzraudzības padomes locekli var kļūt vienīgi Institūta
asociētais biedrs, kurš nav Institūta revidents.

35.pants.
Institūta konsultatīvā padome.
1. Institūta direktors ar savu lēmumu var izveidot Institūta konsultatīvo
padomi, kura konsultē Institūta direktoru un sniedz tam padomus attiecībā uz
Institūta darbību, t.sk. par Institūta projektiem un to īstenošanu saskaņā ar
Institūta vecāko biedru sapulces apstiprināto Institūta vēlamās darbības
gadskārtējo plānu, kā arī par Institūta direktora darbu.
2. Institūta konsultatīvās padomes uzdevumus, kompetenci, locekļu skaitu,
ievēlēšanas kārtību utt. nosaka un apstiprina Institūta direktors.
3. Institūta konsultatīvās padomes locekļi var piedalīties Institūta direktora
sēdēs ar padomdevēja tiesībām, bet bez balsstiesībām.
4. Par Institūta konsultatīvās padomes locekli var kļūt vienīgi Institūta goda
biedrs, kurš nav Institūta revidents.

36.pants.
Citas Institūta pārvaldes institūcijas.
1. Institūta direktors ar savu lēmumu var izveidot citas Institūta pārvaldes
institūcijas.
2. Saskaņā ar § 1 izveidoto Institūta pārvaldes institūciju uzdevumus,
kompetenci, locekļu skaitu, ievēlēšanas kārtību utt. nosaka un apstiprina
Institūta direktors.
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V nodaļa.
Institūta manta un līdzekļi.
37.pants.
Institūta manta, līdzekļi un to izlietošana.
1. Institūtam var būt sava manta.
2. Institūta līdzekļus sastāda: Institūta vecāko biedru nauda, Institūta
asociēto biedru nauda, ziedojumi, dāvinājumi, novēlējumi, Institūta mantas
ienākumi un ienākumi no šajos statūtos noteiktās Institūta darbības, kā arī
citi Institūta ienākumi, kuru gūšanu pieļauj pastāvošie likumi.
3. Visa Institūta manta un līdzekļi ir Institūta direktora rīcībā un tie
izlietojami pēc Institūta direktora ieskata vienīgi šajos statūtos noteiktās
Institūta misijas (mērķa) sasniegšanai. Institūta brīvie līdzekļi turami
Institūta direktora izvēlētās kredītiestādēs.
38.pants.
Institūta vecāko biedru nauda.
1. Institūta vecākie biedri maksā Institūta vecāko biedru naudu vienu reizi
gadā pēc Institūta direktora ierosinājuma Institūta vecāko biedru sapulces
noteiktajā apmērā.
2. Institūta vecāko biedru nauda maksājama pirms katra nākošā maksājumu
perioda uz priekšu. Viens Institūta vecāko biedru naudas maksājumu periods
ir 1 (viens) gads, kas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.
3. Institūta dibinātājbiedri, tas ir, Institūta vecākie biedri, kas dibinājuši
Institūtu, ir pilnībā atbrīvoti no Institūta vecāko biedru naudas maksāšanas
pienākuma. Institūta vecāko biedru sapulce var individuāli atbrīvot Institūta
vecākos biedrus no Institūta vecāko biedru naudas maksāšanas pienākuma
dibinātu iemeslu dēļ.
39.pants.
Institūta asociēto biedru nauda.
1. Institūta asociētie biedri maksā Institūta asociēto biedru naudu vienu reizi
gadā pēc Institūta direktora ierosinājuma Institūta vecāko biedru sapulces
noteiktajā apmērā.
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2. Institūta asociēto biedru nauda maksājama pirms katra nākošā
maksājumu perioda uz priekšu. Viens Institūta asociēto biedru naudas
maksājumu periods ir 1 (viens) gads, kas sākas 1.janvārī un beidzas
31.decembrī.
3. Institūta vecāko biedru sapulce var individuāli atbrīvot Institūta asociētos
biedrus no Institūta asociēto biedru naudas maksāšanas pienākuma dibinātu
iemeslu dēļ.
VI nodaļa.
Institūta finansiālās un saimnieciskās darbības
uzraudzība un kontrole.
40.pants.
Institūta revidents.
1. Institūta finansiālās un saimnieciskās darbības uzraudzību un kontroli veic
Institūta revidents, kuru ievēl Institūta vecāko biedru sapulce uz 1 (vienu)
gadu. Institūta revidentu var atsaukt Institūta vecāko biedru sapulce pirms
minētā termiņa iztecējuma, ja pastāv svarīgi dibināti iemesli Institūta
revidenta atsaukšanai. Institūta revidents var jebkurā laikā atstāt amatu, par
to iesniedzot Institūta direktoram attiecīgu rakstveida paziņojumu, kura
noraksti nosūtāmi arī visiem Institūta vecākajiem biedriem. Par Institūta
revidentu var būt ikviena rīcībspējīga fiziska persona, izņemot tāda persona,
kas vienlaicīgi ir arī Institūta direktors vai tā izveidotas Institūta pārvaldes
institūcijas loceklis.
2. Institūta revidentam, starp citu, piekrīt:
(a)

(b)
(c)
(d)

veikt Institūta mantas un finanšu līdzekļu revīziju Institūta vecāko
biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču, jebkurā gadījumā, ne retāk kā
reizi gadā;
pienācīgi un laicīgi pārbaudīt Institūta budžetu un gada pārskatu un
sniegt savu atzinumu par tiem;
izvērtēt Institūta grāmatvedības un lietvedības darbu un sniegt savu
atzinumu par to;
sniegt ieteikumus par Institūta finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu.
41.pants.
Institūta gada pārskats.

1. Pēc attiecīgā pārskata gada beigām Institūta direktoram piekrīt sagatavot
Institūta gada pārskatu saskaņā ar Latvijas Republikā un citās valstīs, kurās
Institūts darbojas, pastāvošajiem likumiem. Institūta biedriem (Institūta
vecākajiem, asociētajiem un goda biedriem), kā arī Institūta pārvaldes
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institūcijām ir tiesības pienācīgi un laicīgi iepazīties ar Institūta direktora
sagatavoto Institūta gada pārskatu.
2. Institūta revidentam ir pienākums katru gadu pienācīgi un laicīgi pārbaudīt
Institūta direktora sagatavoto Institūta gada pārskatu saskaņā ar Latvijas
Republikā un citās valstīs, kurās Institūts darbojas, pastāvošajiem likumiem
un dot par to savu atzinumu. Institūta revidentam ir pienākums rakstveidā
ziņot Institūta direktoram un visām Institūta pārvaldes institūcijām par visiem
konstatētajiem Institūta direktora sagatavotā Institūta gada pārskata
trūkumiem un nepilnībām.
3. Institūta vecāko biedru sapulce ir tiesīga apstiprināt Institūta gada pārskatu
vienīgi pēc attiecīga Institūta revidenta atzinuma saņemšanas. Pēc Institūta
gada pārskata apstiprināšanas Institūta vecāko biedru sapulcē Institūta
direktors iesniedz Institūta gada pārskatu Latvijas Republikas un citu valstu,
kurās Institūts darbojas, iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikā un citās
valstīs, kurās Institūts darbojas, pastāvošajiem likumiem.
VII nodaļa.
Institūta darbības izbeigšanās un reorganizācija.
42.pants.
Institūta darbības izbeigšanās.
1. Institūta darbība var tikt izbeigta vienīgi saskaņā ar Latvijas Republikā un
citās valstīs, kurās Institūts darbojas, pastāvošajiem likumiem, tajā skaitā:
(a)
(b)
(c)
(d)

ar Institūta vecāko biedru sapulces lēmumu;
uzsākot Institūta bankrota procedūru;
Institūta vecāko biedru skaitam samazinoties līdz vienam Institūta
vecākajam biedram;
ar kompetentas tiesas nolēmumu.

2. Institūta vecāko biedru sapulces lēmums par Institūta darbības izbeigšanu
ir pieņemts, ja par to nobalso visi Institūta vecāko biedru sapulcē klātesošie
Institūta vecākie biedri.
43.pants.
Institūta reorganizācija.
1. Institūts var tikt reorganizēts vienīgi saskaņā ar Latvijas Republikā un
citās valstīs, kurās Institūts darbojas, pastāvošajiem likumiem.
2. Institūta vecāko biedru sapulces lēmums par Institūta reorganizāciju ir
pieņemts, ja par to nobalso visi Institūta vecāko biedru sapulcē klātesošie
Institūta vecākie biedri.
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VIII nodaļa.
Pārējie noteikumi.
44.pants.
Pretrunas ar pastāvošajiem likumiem.
1. Ja šo statūtu noteikumi nonāk pretrunā ar pastāvošajiem likumiem,
prevalē un piemērojami pēdējo noteikumi.
45.pants.
Statūtos nenokārtotie jautājumi.
1. Visi jautājumi, kuri nav tieši nokārtoti šo statūtu noteikumos, var tikt
nokārtoti Institūta pārvaldes institūciju lēmumos atbilstoši šajos statūtos
noteiktajai Institūta pārvaldes institūciju kompetencei, ja vien pastāvošajos
likumos nav noteikts citādi.
Deo Adjuvante Labor Proficit!
Institūta dibinātāji (Institūta dibinātājbiedri):
Edijs Poga LL.M. (Pallas Konsorcijs/Eseksas Universitāte)
(Rīgā, Latvijas Republikā, 2011.gada 11.augustā)
Anete Stīpniece LL.M. (Bristoles Universitāte)
(Rīgā, Latvijas Republikā, 2011.gada 11.augustā)
Institūta statūti apstiprināti biedrības „Latvijas tiesību institūts” sākotnējās
dibināšanas sapulcē 2010.gada 18.novembrī, kas vienlaicīgi norisinājās Tukumā,
Latvijas Republikā, un Briselē, Beļģijas Karalistē, kā arī biedrības „Latvijas tiesību
institūts” dibināšanas pabeigšanas sapulcē 2011.gada 1.jūlijā, kas norisinājās Briselē,
Beļģijas Karalistē. Ar pārgrozījumiem, kas izdarīti Rīgā, 2011.gada 11.augustā.
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