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1. nodaļa. Biedrības nosaukums. 

 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ordeņu brālība” (turpmāk tekstā arī - Biedrība). 

Biedrības nosaukuma saīsinājums ir LOB. Biedrības nosaukums angļu valodā ir „LATVIAN BROTHERHOOD OF 

ORDERS”. 

1.2. Latvijas Ordeņu brālība ir patstāvīga bezpeļņas biedrība. 

1.3. Biedrība ir juridiska persona ar savu simboliku: zīmogu, logo un karogu. 

1.4. Latvijas Ordeņu brālība ir sabiedriskās organizācijas „Triju Zvaigžņu Ordeņa brālība” saistību un tiesību 

pārņēmēja. 

 

2. nodaļa. Biedrības mērķi. 

 
2.1.  Biedrība apvieno personas, kas apbalvotas ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības Krustu vai ar šo 

ordeņu Goda zīmi, viņu patriotiskās aktivitātes rosināšanai, lai sasniegtu sekojošos mērķus: 

2.1.1. sekmēt augstu ētikas pamatvērtību un morāles principu nostiprināšanu sabiedrībā; 

2.1.2. veicināt Biedrības biedru aktīvu līdzdalību Latvijas tiesisko, saimniecisko, politisko un kultūras jautājumu 

risināšanā; 

2.1.3. rūpēties par Biedrības biedru materiālo stāvokli, vajadzības gadījumos organizējot reālu palīdzību; 

2.1.4. organizēt Biedrības biedriem, īpaši gados vecākiem, morālo atbalstu, lai neviens nejustos atstāts un aizmirsts. 

2.2. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība: 

2.2.1. rīko sapulces, sanāksmes, konferences, salidojumus, tematiskas diskusijas, tūrisma un citus sabiedriskos 

pasākumus; 

2.2.2. iesniedz valsts un pašvaldību iestādēm priekšlikumus tiesiskās, saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves 

jautājumu risināšanai; 

2.2.3. iesniedz valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskiem fondiem un saimnieciskiem uzņēmumiem priekšlikumus 

par zinātnes, kultūras un sabiedriskā darba veicēju apbalvošanu un materiālu atbalstīšanu; 

2.2.4. piedalās valsts svētku un citu valsts un tautas dzīvē nozīmīgu notikumu atzīmēšanas organizēšanā un dažādu 

pasākumu īstenošanā; 

2.2.5. veic citu statūtos nenorādītu darbību savu mērķu realizēšanai, ja tā nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.  

2.2.6. līdzdarbojoties politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā demokrātijas, cilvēktiesību, labas 

pārvaldības, atklātības, latviskuma stiprināšanā. 

 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 

 
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

3.2. LOB darbojas Latvijas Republikā spēkā esošo likumu ietvaros un saskaņā ar šiem statūtiem. 

 

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

 
4.1. Par Biedrības biedru var kļūt ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības Krustu vai ar šo ordeņu Goda 

zīmi apbalvota persona, kura iesniegusi Biedrības domei iesniegumu. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo 

dokumentu sarakstu nosaka Biedrības dome. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības dome, kurai pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā 

sēdē. Domes motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas dienas. 

4.3. Domes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var apstrīdēt, pieprasot jautājuma otrreizēju izskatīšanu Biedrības 

biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce pieteikumu noraida, 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 Biedrības Domei. 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Domes lēmumu: 

4.5.1. ja biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 

4.5.2. ja nepilda statūtu noteikumus, ar savu rīcību kaitē LOB godam un ja kavē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu. 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Dome izskata, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava 

viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Domes lēmuma pieņemšanai. Lēmums par biedra 

izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 
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4.7. Izslēgtais biedrs var Domes lēmumu apstrīdēt, pieprasot jautājuma izskatīšanu Biedrības biedru sapulcē, kuras 

lēmums ir galīgs. 

 

 

 

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. saziņai ar Biedrības pārvaldes institūcijām izmantot elektronisko pastu. No Biedrības pārvaldes institūciju 

darbībām izrietošie paziņojumi, uzaicinājumi tiek sūtīti elektroniski uz biedra norādīto e-pasta adresi. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. konsekventi ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

5.2.3. ar savu rīcību celt LOB prestižu; 

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu. 

5.3. Biedrības biedram ar viņa piekrišanu var noteikt kādas īpašas saistības (tiesības un/vai pienākumus). Šis īpašās 

saistības apstiprina ar Domes lēmumu. 

 

6. Biedrības Goda biedri 

 
6.1.Izrādot cieņu un pateicību personām, kurām ir īpaši nopelni Latvijai vai Biedrības darbā, tiek iedibināts goda 

nosaukums: Latvijas Ordeņu brālības Goda biedrs. 

6.2.Goda biedra statusa piešķiršanu apliecina īpašs Biedrības dokuments, kura formu un saturu noteic ar Domes 

lēmumu. 

6.3.Goda biedra statuss tiek piešķirts uz mūžu. 

6.4.Par Biedrības Goda biedru var kļūt Biedrības biedri vai citas Statūtu punktam 2.1. atbilstošas personas. 

6.5.Visus ar Goda biedriem saistītos jautājumus izlemj Biedrības Dome atklātā balsošanā. 

6.6.Katram biedrības biedram ir tiesības iesniegt priekšlikumus par Goda biedra nosaukuma piešķiršanu Biedrības 

biedriem vai citām Goda biedra statusam atbilstošām personām. 

6.7.Iesniegtos priekšlikumus Dome izskata ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms Biedrības kārtējās biedru sapulces, un pieņem 

motivētu lēmumu, atklāti balsojot. Ievēlētajam Goda biedram ne vēlāk kā 5 dienu laikā rakstiski paziņo par ievēlēšanu, 

lūdzot 10 dienu laikā apstiprināt piekrišanu; atteikšanās gadījumā Dome lēmumu par Goda biedra ievēlēšanu atceļ. 

6.8.Lēmums par Goda biedra statusa piešķiršanu tiek paziņots Biedrības biedru sapulcē. 

6.9. Biedrības Goda biedram ir tiesības: 

6.9.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību; 

6.9.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās 

uzlabošanu; 

6.9.3. kļūt par sabiedrisko konsultantu Biedrības organizētajos pasākumos. 

6.10.Goda biedra statuss nav saistīts ar kādiem papildus vai īpašiem pienākumiem. 

6.11.Biedrības Dome regulāri apzina Goda biedru dzīves situāciju, nepieciešamības gadījumā sniedzot palīdzību. 

 

7. nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

 
7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības; 

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko 

apstiprina Biedrības biedru sapulce. 

 

8. nodaļa. Biedrības pārvaldes institūcijas. 

 
8.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir: 

8.1.1. biedru sapulce; 

8.1.2. pārstāvju sapulce, kura saskaņā ar Biedrības vēsturisko tradīciju tiek nosaukta par Domi; Domes priekšsēdētājs 

vienlaikus ir Biedrības priekšsēdētājs. 

8.1.3. valde. 
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9. nodaļa. Biedru sapulce 

 
9.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, ko sasauc reizi gadā. 

9.2. Biedru sapulce: 

9.2.1. svītrots; 

9.2.2. ievēlē Domi (pārstāvju sapulci) un Revīzijas komisiju; 

9.2.3. ievēlē Biedrības priekšsēdētāju, kas vienlaikus ir Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāja vietnieku; 

9.2.4. noklausās, novērtē un apstiprina Domes priekšsēdētāja un Revīzijas komisijas priekšsēdētāja pārskatus par 

Biedrības gada darbu; 

9.2.5. pieņem lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju; 

9.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. 

9.4. Biedru sapulci sasauc Biedrības valde. 

9.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības 

biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

9.6. svītrots. 

9.7. Ja biedru sapulcē ir paredzēts lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, sapulce tiek 

sasaukta par to paziņojot katram biedram vismaz 14 dienas iepriekš.  

9.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā viena piektā daļa no biedriem. 

9.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru 

sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 

divi biedri. 

9.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. 

9.11.Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas 

no klātesošajiem biedriem. 

9.12. Biedru sapulces tiek protokolētas, Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolētājs. Protokoli glabājas 

Domes priekšsēdētāja pārziņā. 

 

10. nodaļa. Biedrības Dome 

 
10.1. Biedrības Dome ir Biedrības pārvaldes institūcija. 

10.2. Domē ir ne vairāk kā 21 loceklis. Domes pilnvaru laiks ir četri gadi. 

10.3. Domi, Domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar balsu vairākumu Biedrības sapulce atklātā 

balsošanā. 

10.4. Dome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse ievēlēto Domes locekļu. Gadījumā, ja sēdē nav Domes 

locekļu kvoruma, tad atkārtotu sēdi var sasaukt ne vēlāk kā pēc 3 nedēļām. Atkārtoti sasauktā Domes sēde ir lemttiesīga 

pie jebkura ieradušos Domes locekļu skaita, kas nav mazāks par diviem Biedrības Domes locekļiem; 

Dome pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumus Dome izlemj atklāti balsojot.  

10.5. Domes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Domes sēdes vadītājs un protokolētājs. Protokoli glabājas 

Domes priekšsēdētāja pārziņā. 

10.6. Dome: 

10.6.1. ievēl Biedrības izpildinstitūciju - valdi; 

10.6.2. uzņem un izslēdz Biedrības biedrus; 

10.6.3. ievēl Biedrības Goda biedrus un organizē visas Biedrības darbības, kas saistītas ar Goda biedriem; 

10.6.4. svītrot; 

10.6.5. nosaka Biedrības biedru iestājmaksas un ikgadējās (ikmēneša) biedru maksas; 

10.6.6. atbrīvo biedrus no ikgadējās biedru naudas, pamatojoties uz biedra iesniegumu; 

10.6.7. izveido struktūras, darba grupas un komisijas noteiktu uzdevumu veikšanai; 

10.6.8. apstiprina Biedrības budžetu; 

10.6.9. apstiprina Biedrības statūtus un izdara tajos grozījumus. 

10.7. Domes priekšsēdētājs: 

10.7.1. pārstāv Biedrību valsts un pašvaldības struktūrās, attiecībās ar citām organizācijām un personām; 

10.7.2. vada Biedrības darbu; 

10.7.3. slēdz līgumus ar iestādēm, organizācijām vai privātpersonām, vai uzdod to veikt citai pilnvarotai personai; 

10.7.4. regulāri informē Domi, valdi un plašsaziņas līdzekļus par Biedrības darbību; 

10.7.5. par Domes darbu atskaitās Biedrības biedru sapulcē. 

10.8. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai gadījumos, kad Domes priekšsēdētājs uz laiku atkāpies no savu 

pienākumu izpildes, viņa funkcijas pārņem Domes priekšsēdētāja vietnieks. 

10.09. izslēgts. 

10.10. Domes priekšsēdētājs atbild par Domes dokumentu noformēšanu un uzglabāšanu. 

 

11. nodaļa. Biedrības valde 
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11.1 Biedrības izpildinstitūcija ir valde. 

11.2. Valde sastāv no 11 Valdes locekļiem, kuru pilnvaru laiks ir četri gadi. Valde sastāv no Domes priekšsēdētāja, 

Domes priekšsēdētāja vietnieka un 9 valdes locekļiem, kurus Dome ievēlē no biedru vidus. 

11.3. Valdes darbību vada un organizē Valdes priekšsēdētājs, kuru ievēlē Valde no sava vidus. 

11.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē: 

11.4.1. Valdes līdzpriekšsēdētāju, kurš vada Biedrības finanšu darbību; 

11.4.2. Valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš vada jaunu biedru uzaicināšanu iestāties Biedrībā.  

11.5. Valdes locekļi piedalās Biedrības darba grupu darbā. 

11.6. Biedrības valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. 

11.7. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir valdes 

priekšsēdētāja balss. 

11.8. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma 

pieņemšanu. 

11.9. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa 

balsojumu. Valdes sēžu protokoli glabājas valdes norādītas personas pārziņā. 

11.10. Biedrības valde: 

11.10.1. veic praktisku Biedrības vadību Domes vispārīgā vadībā; 

11.10.2. realizē Biedrības finansiālo darbību apstiprinātā budžeta ietvaros; 

11.10.3. atbild par Biedrības stratēģijas izstrādāšanu un iesniegšanu Domei apstiprināšanai; 

11.10.4. uzaicina ar Latvijas ordeņiem apbalvotos iestāties Biedrībā; 

11.10.5. veic Biedrības pamatlīdzekļu uzskaiti un inventarizāciju; 

11.10.6. lemj par tādu izdevumu segšanu, kas radušies Biedrībā nodarbināto personu brīvprātīgā darba izpildes gaitā; 

11.10.7. nodrošina Biedrības gada budžeta sastādīšanu, sagatavo finansiālās darbības pārskatus un atskaites; 

11.10.8. Biedrības darba nodrošināšanai valde pieņem darbā algotus darbiniekus Domes apstiprinātā finansējuma 

ietvaros. 

11.11. Tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi ir Domes priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekam, valdes 

priekšsēdētājam un valdes līdzpriekšsēdētājam. Ja par valdes priekšsēdētāju ievēl Domes priekšsēdētāju vai Domes 

priekšsēdētāja vietnieku, tad tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi ir arī valdes priekšsēdētāja vietniekam. 

11.11.1. Pārējiem septiņiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību katram kopā ar pārējiem sešiem valdes 

locekļiem. 

11.11.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē vai kas saskaņā ar 

Biedrības statūtiem nav nodoti Domes kompetencē. 

11.12. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

11.13. Valdes loceklis ir atbildīgs par materiālajiem zaudējumiem, kas ir radušies Biedrībai, tās biedriem vai trešajām 

personām, ja valdes loceklis apzināti ir rīkojies nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, likumus, šos 

statūtus, kopsapulces, Domes vai valdes lēmumus. 

 

12. nodaļa. Revīzijas institūcija. 

 
12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz 

četriem gadiem. 

12.2. Revīzijas komisija: 

12.2.1. no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un sekretāru; 

12.2.2. pārbauda Biedrības finansiālo darbību un lietvedību, par pārbaudes rezultātiem informējot domi un ziņojot 

biedru sapulcē; 

12.2.3. sagatavo atzinumu par Biedrības gada pārskatu; 

12.2.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

12.2.5. sniedz ieteikumus Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai; 

12.2.6. revīzijas komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu; 

12.2.7. revīzijas komisija pieņem lēmumu ar tās locekļu vienkāršu balsu vairākumu; 

12.2.8. komisijas locekļi vienlaikus nevar būt Domes vai valdes locekļi vai algoti štata darbinieki. 

12.3. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

12.4. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas. 

12.5. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu. 

12.6. Revīzijas komisijas sekretārs protokolē komisijas sēžu norisi un nodrošina protokolu saglabātību. 

 

13. nodaļa. Biedrības manta un finanses 

 
13.1.Biedrībai var būt savi kustamie un nekustamie īpašumi un finanšu līdzekļi, kas glabājas bankas kontos. 

13.2. Biedrības līdzekļus veido: 
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13.2.1. iestāju maksas un ikgadējās biedru maksas; 

13.2.2. valsts un pašvaldību iemaksas, organizāciju, uzņēmumu un privātpersonu ziedojumi ar norādi vai bez tās. 

13.3. Biedrības līdzekļus saskaņā ar apstiprināto budžetu izmanto: 

13.3.1. Biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošanai; 

13.3.2. saimnieciskās darbības organizēšanai. 

13.4. Biedrības domes un valdes priekšsēdētāji, līdzpriekšsēdētāji, priekšsēdētāju vietnieki, Domes, valdes un revīzijas 

komisijas locekļi darbu Biedrībā veic sabiedriskā kārtā. Biedrība sedz ar viņu darba pienākumu veikšanu saistītos 

faktiskos izdevumus. 

13.5. No obligātās ikgadējās dalības maksas LOB biedrus var atbrīvot Valde pēc LOB biedra rakstiska lūguma Valdei.  

 

14. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana - likvidēšana 

 
14.1. Biedrību var likvidēt ar Biedrības biedru sapulces lēmumu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no 

klātesošajiem  biedriem. 

14.2. Ja pieņemts lēmums par Biedrības likvidāciju, Biedru sapulce uzdod to veikt Biedrības valdei vai ievēl īpašu 

likvidācijas komisiju 5-7 cilvēku sastāvā. 

14.3. Pēc likvidācijas pabeigšanas likvidatori sasauc Biedrības biedru sapulci un ziņo par rezultātiem, kā arī par 

likvidācijā iegūto līdzekļu sadali, pēc kā šīs biedru sapulce pieņem lēmumu par Biedrības darba izbeigšanu. 

14.4. Par šīs pēdējās biedru sapulces lēmumu likvidators ziņo valsts iestādēm likumā noteiktajā kārtībā. 

 

LOB Domes priekšsēdētājs                   (paraksts)   Juris Griķis 

LOB Domes priekššedētāja vietnieks  (paraksts)   Andrejs Spridzāns 

 

 

 

 

 

Statūtu izmaiņas  apstiprinātas biedru sapulcē Rīgā, 2019.gada 4.aprīlī 
Statūtu izmaiņas ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā 2019. gada 12. aprīlī ar Nr. 6-24/88491/3 


