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„LGBT un viņu draugu apvienība 
„Mozaīka”” 
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Apstiprināti biedru ārkārtas kopsapulcē Rīgā, 2021. gada 1. jūnijā
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1. NODAĻA. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS 
 

1.1. Biedrības nosaukums ir „LGBT un viņu draugu apvienība „Mozaīka““ (turpmāk 
tekstā - Biedrība). Biedrības saīsinātais nosaukums ir “Mozaīka”.  

 
2. NODAĻA. BIEDRĪBAS MISIJA UN MĒRĶI 
 

2.1. Biedrības misija ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku pamattiesībām un sekmēt 
lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu sociālo un tiesisko integrāciju Latvijā. 

2.2. Biedrības mērķi ir: 
2.2.1. sekmēt Latvijas tiesību aktu sakārtošanu atbilstoši starptautiskajām normām 
cilvēka pamattiesību un brīvību jomā; 
2.2.2. sekmēt sabiedrības izglītošanu par seksualitātes, dzimuma identitātes un ar tām 
saistītiem jautājumiem; 
2.2.3. sekmēt LGBT cilvēku izglītošanu par tiesību, veselības, ieskaitot seksuālās 
veselības un HIV/AIDS, un citiem jautājumiem; 
2.2.4. radīt priekšnoteikumus diskriminācijas izskaušanai, jo īpaši - uz seksuālās 
orientācijas un dzimuma identitātes pamata, kā arī mazināt LGBT personu, kas dzīvo 
ar HIV/AIDS, stigmatizāciju; 
2.2.5. veicināt dzimumu līdztiesību Latvijā; 
2.2.6. sekmēt sabiedrības izpratni par ģimenes modeļu dažādību un to tiesību 
juridisku atzīšanu; 
2.2.7. atbalstīt LGBT personu, tai skaitā jauniešu, iniciatīvas, kas saistītas ar 
cilvēktiesībām, veselības, kultūras un citiem jautājumiem. 

 
3. NODAĻA. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ 
 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

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 lūgums ir 
jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var 
uzaicināt pieteicēju un dot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās 
nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo 
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var rakstveidā 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. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. 
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
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4.5.1.  biedrs vairāk kā gadu nav nomaksājis biedra naudu; 
4.5.2.  biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus; 
4.5.3.  biedrs nepilda savas uzņemtās saistības, kā rezultātā Biedrībai tiek nodarīts 

kaitējums; 
4.5.4.  biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Valdei 
lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā 
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.7. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu izslēgtais biedrs var rakstveidā pārsūdzēt biedru 
sapulcei. Ja biedru sapulce atstāj spēkā valdes lēmumu, biedrs ir izslēgts no Biedrības, 
un viņš var iesniegt jaunu pieteikumu par iestāšanos ne ātrāk kā pēc gada termiņa 
izbeigšanās. 

 
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 Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
5.1.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu 

 realizēšanu. 
5.2. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus; 
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu. 

 
6. NODAĻA. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS 
 

6.1. Ar biedru 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 apstiprina Biedrības biedru sapulce. 

 
 
7. NODAĻA. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA 
 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru 

sapulcē arī ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru 
sapulcē izdodama rakstveidā. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā. 
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
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7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram 
biedram rakstisku uzaicinājumu vai uzaicinājumu elektroniskā formā. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā tiek 

sasaukta atkārtota biedru sapulce, nosūtot katram biedram uzaicinājumu rakstiskā vai 
elektroniskā formā, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, 
ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu 
vai tās reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no 
klātesošajiem biedriem. 

7.9. Biedru sapulces balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz viens Biedrības 
biedrs pieprasa aizklātu balsojumu. 

7.10. Tikai biedru sapulce: 
7.10.1. izdara grozījumus Biedrības statūtos; 
7.10.2. apstiprina Biedrības iepriekšējā gada pārskatu un nākamā gada budžetu; 
7.10.3. ievēl un atsauc Biedrības valdi un revidentu; 
7.10.4. lemj par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai tās reorganizāciju. 
 

8. NODAĻA. IZPILDINSTITŪCIJA 
 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem. 
8.2. Valdi, tai skaitā valdes priekšsēdētāju, ievēl biedru sapulce uz viena gada termiņu. 
8.3. Biedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai jebkuri citi divi valdes locekļi 

kopīgi. 
8.4. Ja valdes loceklis tiek atsaukts, atstāj valdes locekļa amatu vai nespēj pildīt savus valdes 

locekļa pienākumus cita iemesla dēļ, valde lemj par pagaidu valdes locekļa vietas 
izpildītāju. Pagaidu valdes locekļa vietas izpildītājs nav pilntiesīgs valdes loceklis 
attiecībā pret trešajām personām. Valde ir lemttiesīga tikai tad, ja valdes sēdē piedalās 
vairāk kā puse no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita, tas ir, vismaz 4 valdes locekļi.  

8.5. Valde pieņem lēmumus ar balsu vairākumu. Ja valdes locekļi ir pāra skaitā, valdes 
priekšsēdētāja balss ir izšķirošā. 

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja biedru sapulce nelemj citādi. 
 

9. NODAĻA. REVIDENTS 
 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 
biedru sapulce uz viena gada termiņu. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
9.3.2.  sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
9.3.3.  izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
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9.3.4.  sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 
uzlabošanu. 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma 

saņemšanas. 
9.6. Revidenta pienākums ir ierasties uz biedru sapulci, kurā tiek apstiprināts Biedrības gada 

pārskats. 
 

10. NODAĻA. BIEDRU NAUDA 
 

10.1.  Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Biedrības valde. 
 
 
 

 
_________________ 

Kristīne Garina 
Valdes priekšsēdētāja 


