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DAUGAVAS VANAGU FONDA (DVF) STATŪTI 
2015.g. 8. marta redakcija 

 
 

I. Mērķis un ideja 
 

1. Daugavas Vanagu Fonds, turpinot un īstenojot Cedelghemā dibinātās Latviešu 
Aprūpes Biedrības „Daugavas Vanagi” idejisko darbu, pulcē latviešus savstarpējai 
kulturālai un materiālai aprūpei, vada viņu dzīvi nacionālā garā iestājoties  par 
Latvijas neatkarības un brīvības stiprināšanu.  

2. Daugavas Vanagu Fonds ir vispasaules organizācijas „Daugavas Vanagi” sastāvdaļa 
un kā tāda pakļauta Centrālās valdes lēmumiem un norādījumiem, ciktāl tie nav 
pretrunā ar šīs zemes likumiem. 

3. Daugavas Vanagu Fonds darbojas  Apvienotā Karalistē (United Kingdom), un tam ir 
visas likumā paredzētās juridiskās personas tiesības. 

 
II. Tiesības un pienākumi 

 
4. Savu mērķu sasniegšanai Daugavas Vanagu Fonds var: 

a) dibināt nodaļas un kopas; atsevišķu uzdevumu veikšanai – sekcijas, resp., kopas, 
komitejas un komisijas, kā arī iecelt pilnvarotos vai pilnvarot atsevišķas personas 
rīkoties DVF vārdā un uzdevumā; 

b) piešķirt naudas pabalstus vai aizdevumus; 
c) rīkot koncertus, teātra izrādes, filmu demonstrējumus, kursus, priekšlasījumus, 

izstādes, sanāksmes un citus sarīkojumus; 
d) iespiest un izplatīt dažāda veida periodiskus un neperiodiskus izdevumus un 

citus iespieddarbus; 
e) ierīkot un uzturēt atpūtas namus, skolas, klubus, bibliotēkas un citus kulturālus 

un sociālus iestādījumus; 
f) iestāties par biedru vai piedalīties ar Fonda līdzekļiem citās kulturālās un 

saimnieciskās organizācijās un ņemt dalību šo organizāciju pārvaldē; 
g) celt prasības tiesās pret atsevišķām personām vai organizācijām un aizstāvēt 

DVF intereses un tiesības tiesu vai administratīvās iestādēs; 
h) aizņemties naudu no atsevišķām personām, bankām un kreditorganizācijām; 
i) atvērt un pārvaldīt DVF banku kontus; 
j) dibināt visāda veida saimnieciskus pasākumus, kā arī atsevišķus biedru 

savstarpējas palīdzības fondus, resp., kases un pārvaldīt tos; 
k) pirkt, nomāt, iegūt uz nomaksu, mainīt, pieņemt novēlētus mantojumus un 

ziedojumus, vai kādā citā legālā veidā iegūt kustamu un nekustamu mantu un 
tiesības; 

l) pārdot, izīrēt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar hipotēkas parādiem, likvidēt vai pārvērst 
naudā visu vai daļu kustamas vai nekustamas mantas, kas reģistrēta uz DVF vai 
tā uzticības personu vārdiem; 

m) būvēt jaunus un pārveidot jau esošus Fonda nekustamus īpašumus vai to daļas; 
n) kamēr nav pieņemts vienveidīgs DV organizācijas karogs, DVF lieto Latvijas 

sarkanbalt-sarkano karogu, zīmogu ar savu nosaukumu un DV organizācijas 
krūšu nozīmi. 
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III. Biedru sastāvs, to tiesības un pienākumi 
 

5. Par DVF biedru var būt abu dzimumu personas un tās iedalās aktīvajos biedros, 
mūža biedros, biedros veicinātājos un goda biedros. 

6. Par aktīviem biedriem var būt latviskas izcelsmes personas un personas, kas 
iestājušās laulībā ar latviskas izcelsmes personu, sasniegušas 18 gadu vecumu un 
apsolās aktīvi iestāties par Latvijas brīvību un neatkarību, kā arī citu DVF mērķu 
sekmēšanu un īstenošanu. Minētais stājas spēkā un ir piemērojams ar pieņemšanas 
dienu. 
 Ikviens DVF biedrs var kļūt par mūža Biedru, izdarot vienreizēju DVF delegātu 
pilnsapulces noteikto iemaksu, paturot Statūtos noteiktās aktīvā biedra tiesības un 
pienākumus. 
Aktīvi biedri ir arī Latvian Welfare Trust Associate member. 

7. Par biedriem veicinātājiem var uzņemt personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu 
un apsolās iestāties par Latvijas brīvību un neatkarību, atzīst DV organizācijas 
mērķus un atbalsta Fonda darbību ar labprātīgiem ziedojumiem, praktisku darbu vai 
citādi cenšas palīdzēt Fonda uzdevumu īstenošanā, bet nevēlās piedalīties lemšanas 
darbā. 

8. Par goda biedriem var uzņemt personas, kas ar savu darbību izcilā veidā sekmējušas 
DV mērķus un darbību visas organizācijas mērogā, vai kurām ir izcili nopelni 
latviešu tautas un Latvijas valsts labā. 

9. Vienīgi aktīviem biedriem ir aktīvas un pasīvas balss tiesības. 
10. Ikvienam biedram ir tiesības nēsāt organizācijas krūšu nozīmi. 
11. Personām un vienībām par nopelniem DV organizācijas labā var piešķirt atzinības 

rakstus DVF valde vai DV CV uz Fonda valdes ierosinājumu. 
12. Personām, kurām izcili nopelni DV organizācijas labā, var piešķirt DV krūšu nozīmi 

zeltā DV CV uz Fonda valdes ierosinājumu. 
13. Ikviena biedra pienākums ir visiem spēkiem sekmēt organizācijas mērķus un 

pakļauties tās pārvaldes orgāna likumīgiem lēmumiem. 
 

IV. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas kārtība 
 

14. Aktīvos biedrus un biedrus-veicinātājus uzņem nodaļu valdes vai kopu pilnvarotie. 
Lēmumus par neuzņemšanu biedru skaitā var pārsūdzēt DVF valdei. 

15. Ikviens biedrs var katrā laikā no DVF izstāties, paziņojot par to nodaļas valdei vai 
kopas pilnvarotam. 

16. Ja aktīvais biedrs līdz nodaļas vai kopas noteiktam termiņam nav nokārtojis 
nokavētos biedru naudas maksājumus, tas zaudē aktīvā biedra tiesības un 
izstrīpojams no biedru saraksta. Biedru naudas maksājumus var atlaist vai 
samazināt slimības, nelaimes vai citos gadījumos nodaļas valde vai kopas 
pilnvarotais. 

17. Biedrus var izslēgt DVF valde uz savu vai kādas nodaļas un kopas ierosinājumu, ja 
apstākļus noskaidrojot izrādītos, ka biedra rīcība kaitē DV organizācijas interesēm. 
Lēmumu par izslēgšanu izslēgtais biedrs var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 
lēmuma paziņošanas dienas delegātu pilnsapulcei, iesniedzot pārsūdzību Fonda 
valdei. 

18. Izslēgto biedru var uzņemt par jaunu ar DVF valdes piekrišanu. 
19. Goda biedru uzņemšana vai izslēgšana notiek kārtībā, kāda paredzēta noteikumos 

Daugavas Vanagu organizācijas darbībai. 
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V. Daugavas Vanagu Fonda pārvaldes orgāni 

 
20. DVF darbību vada tās pārvaldes orgāni - DVF delegātu pilnsapulce un DVF valde. 

Pārvaldes orgānu lēmumi protokolējami. 
21. DVF darbības gads skaitās no 1. janvāra līdz 31. decembrim. DVF valdes un revīzijas 

komisijas locekļu, resp., amatpersonu un kandidātu pilnvaru laiks izbeidzas ar 
jaunas valdes, revīzijas komisijas locekļu un kandidātu ievēlēšanu. Pirms pilnvaru 
termiņa notecēšanas, tos var atcelt delegātu pilnsapulce aizklātā balsošanā ar 
vienkāršu balss vairākumu. 

22. Visi DVF pārvaldes orgānu amati ir goda amati, tomēr DVF valdes locekļi var saņemt 
atalgojumu par darbu vai pakalpojumu, kas nav saistīts ar viņu DVF locekļu 
amatiem.  Šādos gadījumos atalgojums tiks noteikts izvērtējot vispārpieņemtās 
tirgus normas.   

23. DVF goda priekšsēdi ievēl vienprātīgi Fonda delegātu pilnsapulce. Kandidātu goda 
priekšsēža amatam izrauga DVF valde saziņā ar nodaļām un kopām. 
 

A. Delegātu pilnsapulce 
 

24. Delegātu pilnsapulce ir augstākais DVF pārvaldes orgāns. To sasauc DVF valde 2 reiz 
gadā, bet ārkārtējās pēc vajadzības. Darba kārtība, laiks un vieta izziņojami 4 nedēļas 
iepriekš. Izsludināto darba kārtību var grozīt (bet nevar papildināt) delegātu 

pilnsapulce ar 2/3 klāt esošo delegātu balsīm. 
25. Delegātu ārkārtējo pilnsapulci sasauc DVF valde uz savu ierosmi, uz DVF revīzijas 

komisijas vai uz 51% nod./kopu rakstisku pieprasījumu ne vēlāk, kā 6 nedēļu laikā 
no pieprasījuma saņemšanas. 

26. Delegātu pilnsapulci sastāda nodaļu un kopu delegāti, kurus deleģē: katra kopa 
vienu un katra nodaļa divus un  bez tam vēl ik pa delegātam uz katriem pilniem 50 
aktīviem biedriem. Par delegātu nodaļas un kopas var ievēlēt ikvienu aktīvu biedru. 
Ikvienam delegātam delegātu pilnsapulcē ir viena balss. Var deleģēt, atbilstoši to 
biedru skaitam, vienu delegātu ar vairākām balsīm.  
Delegātu pilnsapulci atklāj valdes priekšsēdis vai viņa vietnieks. Ja pilnsapulce ir 
laikā izziņota, tā ir pilntiesīga pie katra ieradušos delegātu skaita. 

27. Delegātu mandātus pārbauda DVF revīzijas komisija. 
28. Delegātu pilnsapulce ievēl pilnsapulces vadītāju un tā vietnieku, protokolistus un 

balsu skaitītājus. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolisti. Protokola 
noraksts piesūtāms DV CV. 

29. DVF delegātu pilnsapulces pienākumos ietilpst: 
a) DVF valdes un revīzijas komisijas ievēlēšana un atcelšana; 
b) DVF goda priekšsēža ievēlēšana; 
c) Goda biedra kandidātu ierosināšana un apstiprināšana; 
d) DVF un DVCV delegātu ievēlēšana; 
e) DVF statūtu pieņemšana, grozīšana un papildināšana; 
f) noteikumu pieņemšana un grozīšana DVF nodaļu un kopu darbībai; 
g) noteikumu pieņemšana novada nod./kopu apvienību darbībai; 
h) noteikumu pieņemšana — DVF valdes atsevišķu daļu, resp., nozaru, atsevišķu 

sekciju vai kopu, komiteju un komisiju darbībai; 
i) noteikumu pieņemšana DVF biedru savstarpējās palīdzības fondu, resp., kases un 

klubu darbībai, noteikumu grozīšana un papildināšana; 
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j) biedru naudas un pabalstu likmes noteikšana;  
k) nodaļu un kopu maksājumu noteikšana DVF valdes darbībai; 
l) DVF valdes un revīzijas komisijas ziņojumu pieņemšana; 
m) DVF valdes budžetu pieņemšana; 
n) lemšana par DVF likvidēšanu; 
o) uzticības pilnvarnieku izraudzīšana Fonda nekustāmiem īpašumiem. 

30. Delegātu pilnsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, balsojot 
atklāti, izņemot gadījumus, kur statūtos paredzēta cita balsošanas kārtība vai, ja 
aizklātu balsošanu pieprasa vismaz 1/3 klātesošo delegātu balsis. 
 

B. Daugavas Vanagu Fonda valde 
 

31. DVF valde ir Fonda augstākais izpildu orgāns, kā arī Latvian Welfare Trust direktori. 
Tā vada Fonda darbībuun sadarbojās ar DV CV un citu zemju DV valdēm. 

32. DVF valdi ne mazāk kā 7 un ne vairāk kā 9 locekļu sastāvā un vismaz 1 kandidāts no 
delegātiem un citiem delegātu pilnsapulcē klātesošiem DVF biedriem vai pašreizējās 
valdes vai revīzijas komisijas locekļiem uz 3 gadiem ievēl delegātu pilnsapulce 
aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.  DVF valdes locekļi atkāpjas 
rotācijas kārtībā  katrus trīs gadus ar tiesībām būt pārvēlētiem uz jaunu termiņu.  No 
kandidātiem, kas nav klāt, jādabū rakstiska piekrišana. Bez tam DVF valdē ar 
balsstiesībām piedalās DVF vanadžu daļas vadītāja, kuru ievēl DVF vanadzes. 

33. Valdes priekšsēdi delegātu pilnsapulce ievēl atsevišķi no ievēlēto valdes locekļu 
vidus, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Citus valdes locekļu amatus 
valde sadala savā starpā. 

34. Savu uzdevumu veikšanai Fonda valde izveido atsevišķas daļas, resp., nozares un, 
vajadzības gadījumā, arī komitejas un komisijas. Savā darbībā valde vadās no šiem 
statūtiem, DV CV izstrādātiem noteikumiem un delegātu pilnsapulču lēmumiem. 

35. Bez šais statūtos jau minētiem DVF valdes pienākumiem un uzdevumiem, valdei vēl 
piekrīt: 
a) darbības saskaņošana starp atsevišķām Fonda daļām, nodaļām, kopām, 

komitejām un komisijām; 
b) darbības noteikumu projektu vai to grozījumu izstrādāšana atsevišķām Fonda 

nozarēm, nodaļām, kopām, komitejām, komisijām un atsevišķiem uzņēmumiem 
vai pasākumiem; 

c) pārskatu izstrādāšana par Fonda darbību; 
d) norēķinu sastādīšana un norēķināšanās par Fonda līdzekļiem, vedot šim nolūkam 

attiecīgu grāmatvedību; 
e) budžeta sastādīšana darbības gadam; 
f) algotu darbinieku pieņemšana un atlaišana. 

36. DVF valde ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairākums no valdes locekļiem ieskaitot 
valdes priekšsēdi vai viņa vietnieks. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu 
vairākumu. Balsīm daloties vienādi, jautājumu izšķir sēdes vadītāja balss. 

37. Valdes lēmumi protokolējami. Protokolus paraksta visi sēdes dalībnieki un to 
noraksti piesūtāmi DV CV. 

 
C. Daugavas Vanagu Fonda Revīzijas komisija 

 
38. DVF revīzijas komisiju 4 locekļu sastāvā un 1 kandidāts no delegātiem un citiem 

delegātu pilnsapulcē klātesošiem DVF biedriem vai pašreizējās valdes locekļiem, kas 
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atkāpjas, vai revīzijas komisijas locekļiem uz 3 gadiem ievēl delegātu pilnsapulce 
aizklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. No kandidātiem, kas nav klāt, 
jādabū rakstiska piekrišana. 

39. Ievēlētā revīzijas komisija no sava vidus izrauga revīzijas komisijas priekšsēdī, 
priekšsēža vietnieku un sekretāru. Revīziju izdara vismaz 3 komisijas locekļi 
ieskaitot priekšsēdi vai viņa vietnieks. Protokolu paraksta visi revīzijas dalībnieki. 

40. Revīzijas komisija izdara DVF līdzekļu un darbības revīziju ne mazāk kā divas reizes 
gadā. Fonda valde ir atbildīga par to, lai revīzijas komisijai būtu pieejami visi 
revīzijai nepieciešamie materiāli, kā valdes protokoli, grāmatvedības materiāli, 
dokumenti, sarakstes utt. 

41. Visi Fonda pasākumi un saimnieciskie uzņēmumi padoti DVF revīzijas komisijas 
revīzijai. 

42. DVF revīzijas komisija var revidēt arī nodaļu un kopu darbību un uz tās 
pieprasījumu nodaļām un kopām jāsniedz attiecīgi protokoli, grāmatvedības 
materiāli, dokumenti un paskaidrojumi. 

43. Par revīziju rezultātiem revīzijas komisija ziņo delegātu pilnsapulcei. 
44. DVF revīzijas komisijas locekļiem ir tiesība piedalīties Fonda un nodaļu valžu sēdēs 

bez balss tiesībām. 
 

VI. Daugavas Vanagu Fonda novadi 
 

45. Fonda uzdevumu labākai veikšanai un darbības saskaņošanai var dibināt novadus 
saziņā ar Fonda valdi, t.i., zināma novada nodaļu un kopu apvienības. To darbību un 
pārvaldes kārtību nosaka Fonda valde ar šiem statūtiem pieskaņotiem noteikumiem. 
Novadu dibināšanas un sēžu protokolu noraksti jāpiesūta DVF valdei. 

 
VII. Daugavas Vanagu Fonda nodaļas un kopas 

 
46. DVF darbība, saskaņā ar organizācijas mērķiem un uzdevumiem, izpaužas nodaļās 

un kopās. Nodaļu valdes, savu uzdevumu labākai veikšanai, var nodibināt atsevišķas 
nozares vai sekcijas, ieceļot un apstiprinot to vadītājus. 

47. Vietās ar 20 un vairāk biedriem dibināmas DVF nodaļas, bet vietās ar mazāku biedru 
skaitu bet ne mazāk kā 10 biedru - kopas.  DVF nodaļas un kopas ir arī Latvian 
Welfare Trust Full Member. 

48. Fonda nodaļas un kopas darbojas uz izstrādātu un apstiprinātu darbības noteikumu 
pamata. Ja kāda nodaļa vai kopa darbojas pretēji DVF statūtiem, darbības 
noteikumiem vai delegātu pilnsapulcēs pieņemtiem lēmumiem, pēc paskaidrojumu 
saņemšanas un apstākļu noskaidrošanas, uz DVF valdes ierosinājumu, delegātu 
pilnsapulce var lemt par šādas nodaļas vai kopas turpmāko darbību. 

49. Pie nodaļām un kopām, kur tas iespējams, dibināmas vanadžu kopas, kuras darbojas 
saskaņā ar DV CV izstrādātām „Vadlīnijām vanadžu darbībai Daugavas Vanagu 
organizācijā" un DVF valdes izstrādātiem noteikumiem. Par vanadžu kopas 
nodibināšanu jāziņo DVF valdei. 
 

VIII. Daugavas Vanagu Fonda līdzekļi un to izlietošana 
 

50. Fonda līdzekļi sastādās no: 
a) aktīvo biedru naudas maksājumiem un mūža biedru vienreizējām iemaksām; 
b) biedru labprātīgiem un vispārējiem ziedojumiem, dāvinājumiem, pabalstiem un 
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novēlējumiem organizācijas mērķu atbalstīšanai un dažādu izdevumu segšanai; 
c) sarīkojumu atlikumiem, uzņēmumiem un saimnieciskiem pasākumiem; 
d) noguldījumu procentiem. 

51. Fonda līdzekļus var izlietot Fonda mērķu un ideju īstenošanai un administratīvo 
izdevumu segšanai saskaņā ar pilnsapulcēs pieņemtiem budžetiem. Izņemot 
ārkārtējus steidzamus gadījumus, ārpus budžeta robežām DVF valde un nod./kopu 
valdes var rīkoties ar Fonda līdzekļiem vai uzņemties saistības tikai izprasot 
katrreizēju attiecīgo pilnsapulču piekrišanu. Tāpat iepriekš izprasāma attiecīgo 
pilnsapulču piekrišana nekustamu īpašumu iegādei uz Fonda, nod./kopas vai to 
pilnvarotu personu vārdiem, šādu īpašumu pārdošanai, apgrūtināšanai ar parādiem, 
jaunu īpašumu būvēšanai, vai jau esošu pārbūvei, kā arī jaunu saimniecisku 
pasākumu dibināšanai. 

52. Uzticības pilnvarnieku izraudzīšana Fonda nekustamiem īpašumiem: 
a) Fonda nekustami īpašumi uzticami šim nolūkam Fonda delegātu pilnsapulcē 

izraudzītiem uzticības pilnvarniekiem. 
b) Fonda delegātu pilnsapulce dod norādījumus uzticības pilnvarniekiem - rīkoties 

ar Fonda īpašumiem pārdošanas, ieķīlājuma, iznomāšanas vai jebkurā citā veidā. 
Šie norādījumi pieņemami Fonda delegātu pilnsapulcē statūtos paredzētā 
lēmuma veidā un materiālās atbildības ziņā pret eventuāliem pircējiem, 
ieķīlājuma turētājiem vai nomniekiem ir saistoši visiem Fonda biedriem. Tā laika 
Fonda valdes priekšsēža vai sekretāra parakstīta apliecība ir likumīgs 
pierādījums, ka apliecībā minētai personai Fonds ir piešķīris visas augstāk 
minētās uzticības pilnvarnieka tiesības. 

c) Uzticības pilnvarniekiem jāatlīdzina no Fonda īpašumiem zaudējumi par risku un 
izdevumiem izņemot tām personām, kas rīkojušās ļaunprātīgi vai nolaidīgi. 

d) Uzticības pilnvarnieki paliek amatā līdz nāvei vai atteikšanās brīdim, vai arī 
atcelšanai no amata ar Fonda delegātu pilnsapulces lēmumu. Pēdējā var atcelt 
jebkuru uzticības pilnvarnieku, jeb visus no amata, balsojot jebkurā delegātu 
pilnsapulcē, vienalga kāda iemesla dēļ, ja vien pilnsapulcē klātesošo delegātu 
vairākums atrod to par pietiekamu lemt par viena vai vairāku uzticības 
pilnvarnieku atcelšanu. 
Uzticības pilnvarnieka nāves, atteikšanās vai atcelšanas gadījumos delegātu 
pilnsapulce var atzīt par vajadzīgu jauna uzticības pilnvarnieka vai pilnvarnieku 
iecelšanu. Bet, ja delegātu pilnsapulce atzīst par nepieciešamu izraudzīt papildu 
uzticības pilnvarnieku vai pilnvarniekus, tā ar lēmumu izrauga personas, kuras 
papildus būtu ieceļamas par uzticības pilnvarniekiem (trustees).   Izraudzītam 
pilnavarniekam nepieciešams iesniegt pārskatīšanai savu biogrāfiju un darbu 
pieredzi, kā arī citu būtiksu informāciju.  Nepieciešams arī divus atbalstītājus no 
DVF aktīvo biedru sarakstu.  Lai šādai izraudzīšanai piešķirtu likumīgu spēku, 
Fonda valdes priekšsēdis ar šo ir izraudzīts par personu, kura var iecelt uzticības 
pilnvarniekus (trustees) Trustee Act 1925 36. panta nozīmē. .  Pilnvarnieku 
izraudžīšanas un iecelšanas procesam jāatbilst DVF pilnvarnieka iecelšanas 
noteikumiem.  

53. Biedru naudas, kā arī nodaļu un kopu maksājumus DVF valdei nosaka delegātu 
pilnsapulce. 

54. DVF valde var piešķirt naudas pabalstus vai aizdevumus, kā paredzēts šo statūtu II 
4.b) punktā: 
a) latviešu kara invalīdiem; 
b) slimiem DVF biedriem; 
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c) bijušo latviešu karavīru un daudzbērnu ģimenēm; 
d) darba nespējīgiem tautiešiem. 
e) citām vajadzībam saskaņā ar Fonda mērķiem. 

 
Periodisko pabalstu likmes nosaka DVF delegātu pilnsapulce. 

 
IX. DVF statūtu grozīšana un DVF likvidācija 

 

55. DVF statūtus var grozīt delegātu pilnsapulce ar 2/3 klātesošo delegātu balsu 
vairākumu, ja par to paredzēts darba kārtībā. Nodaļas un kopas iepriekš 
iepazīstināmas ar grozījumu projektu ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms sapulces. 

56. DVF likvidāciju var ierosināt DVF valde, revīzijas komisija vai, ja par to lēmušas 
vismaz 2/3 pastāvošo nodaļu un kopu pilnsapulces. 

57. Par likvidāciju lemj šim nolūkam sasaukta Fonda delegātu pilnsapulce. Likvidācijas 
lēmums pieņemams ar ⅔ klātesošu delegātu balsu vairākumu. Likvidācijai ievēlama 
likvidācijas komisija, kas likvidāciju izved saskaņā ar Anglijā pastāvošiem likumiem 
par organizāciju brīvprātīgu likvidēšanos.   Par Fonda likvidācijas atlikuma 
izlietošanu lemj delegātu pilnsapulce. Fonda likvidācijas atlikumu pārskait uz 
Latvian Welfare Trust izņemot gadījumā, ja LWT vairs tanī laikā nepastāv.  Tad par 
Fonda likvidācijas atlikuma izlietošanu lemj delegātu pilnsapulce saskaņā ar 
mērķiem un idejām, kas norādīts šo statūtu I 1. punktā.  Likvidācijas atlikuma 
saņēmējiem ir tiesība pieprasīt likvidācijas norēķinus no likvidācijas komisijas.  
Tādā pat veidā izdarāma nodaļas vai kopas likvidācija saziņā ar DVF valdi, ja to 
ierosina nodaļas vai kopas valde, revīzijas komisija vai vismaz ⅔ no nodaļas vai 
kopas aktīvajiem biedriem. Attiecīgos lēmumus tādā gadījumā pieņem nodaļas vai 
kopas pilnsapulce, kas arī ievēl likvidācijas komisiju. Nodaļas vai kopas likvidācijas 
atlikums nododams DVF valdei 
 

Pieņemti DVF delegātu pilnsapulcē Londonā 1969. gada martā. 
Papildināti DVF delegātu pilnsapulcēs: - 

1970.g. 19.septembrī „Mūsmājās” 
1971.g. 7.martā Londonā 

1972.g. 9.septembrī Bedfordā  
1976.g. 7.martā Londonā 

1979.g. 8.septembrī Notinghamā 
1980.g. 20.septembrī „Straumēnos” 

1984.g. 11.martā Londonā 
 

Grozījumi: – 
1991.g. 10.martā Londonā 

2013.g. 2. martā „Straumēnos” 
2015.g. 8 martā „Straumēnos” 

 


