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NODIBINĀJUMA
“Zinātnes fonds”
S TAT Ū T I

1.nodaļa. Nodibinājuma nosaukums
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir “Zinātnes fonds”, saīsināti “ZF”, nosaukuma tulkojums angļu valodā “Fund of Sciences” (turpmāk tekstā – Nodibinājums).
1.2. Nodibinājums iegūst juridiskās personas statūtu ar brīdi, kad tas ir ierakstīts biedrību un
nodibinājumu reģistrā.
2.nodaļa. Nodibinājuma mērķi
2.1. Nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas
gūšanas rakstura.
2.2. Nodibinājuma mērķi ir:
2.2.1. Latvijas uzņēmēju inovatīvās informētības paaugstināšana, novirzīšana uz zinātnes orientētām
ekonomikas jomām.
2.2.2. Latvijas zinātnieku sasniegumu un izgudrojumu komercializācijas virzīšana.
2.2.3. Uz zinātnes orientētās uzņēmējdarbības lobēšana.
2.2.4. Stratēģiskā Latvijas ekonomikas un politikas analīze.
2.2.5. Latvijas zinātnes tēla veidošana sabiedrībā.
2.2.6. piesaistīt līdzekļus, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu zinātnieku un studentu zinātnisko un
akadēmisko darbību;
2.2.7. sniegt finansiālo palīdzību zinātnisko konferenču organizēšanā;
2.2.8. nodrošināt grāmatu un zinātniskās literatūras sagatavošanu un izdošanu;
2.2.9. zinātnieku sociālo problēmu risināšana;
2.2.10. veikt pasākumus, lai nodrošinātu ziedotāju vēlmes un norādījumu īstenošanu.
2.2.11. Ekselences attīstība zinātnē.
Nodibinājumiem ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā. Par brīvprātīgu darbu uzskatāms
bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziskā persona, nestājoties ar nodibinājumu
darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz nodibinājuma Statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.
3.nodaļa. Mantas nodošana nodibinājumam
3.1. Nodibinājuma dibinātājs un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos
Nodibinājuma bankas kontā.
3.2. Ja Nodibinājumam nodod tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts
pieņemšanas - nodošanas akts.
3.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā
reģistrā vai Zemesgrāmatā.
4. Nodibinājuma līdzekļi un to izmantošanas kārtība
4.1. Nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava
īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības vai
Nodibinājuma mērķus.
4.2. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti Nodibinājuma mērķa sasniegšanai.
4.3. Peļņu, kas gūta no Nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst nodot Nodibinājuma
dibinātāja īpašumā.
4.4. Par Nodibinājuma līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.

4.5. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas Nodibinājuma
mērķa sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu
izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.
Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājam, valdes locekļiem, ka arī radiniekiem un
svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.

5. Nodibinājuma darbības termiņš
Nodibinājums ir dibināts uz nenoteiktu laiku.
6. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā
6.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasības
apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir
radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.
6.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumiem ir nododami līdzekļi, izlemj
Nodibinājuma valde.
7. Dibinātājs
7.1. Nodibinājuma Dibinātājus ir Latvijas Zinātņu akadēmija, reģistrēta 2006.gada 03.februārī LR
Izglītības ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā ar Nr.184050, PVN reģ. Nr.90000022543, ar
juridisko adresi: Akadēmijas laukumā 1, Rīga.
7.2. Dibinātāja statuss nav mantojams, un to nevar nodot trešajām personām.
7.3. Nodibinājums neatbild par Dibinātāja saistībām. Dibinātājs neatbild par Nodibinājuma saistībām.
8. Nodibinājuma valde, tās locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības tiesības
8.1. Valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, kurus uz 3 gadiem ieceļ Dibinātājs ar savu lēmumu.
8.2. Valde vada un pārstāv Nodibinājuma lietas. Tā pārvalda Nodibinājuma mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, dibinātāju sapulces vai citu institūciju lēmumiem.
8.3. Valde organizē Nodibinājuma grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic
citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.
8.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu.
8.5. Ja Nodibinājuma dibinātājs ir beidzis pastāvēt, lēmumu par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu
ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem personas, kuras ziedojušas mantu Nodibinājumam pēdējā
kalendāra gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju
sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus).
8.6. 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 Nodibinājuma statūtiem.
8.7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību, cik
tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē.
8.8. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājumu katrs atsevišķi.
8.9. Valdes locekļi pilda savus pienākumus saņemot atlīdzību vai bez tās.

9.nodaļa. Revidents
9.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl dibinātājs.
Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.
9.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Nodibinājum budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.
10. Grozījumu izdarīšana Statūtos
Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izņemot statūtu 2., 4.5., 5. un 8.punktu.
Dibinātāja – Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā
Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidents
Rīgā, 2016.gada 2. novembrī
Statūti apstiprināti dibināšanas lēmumā 2013.gada _____ maijā.
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