Uz Liepajas Apgabala Tiesas lē
mumu no 13 februāra 1923 g. un Civ.
Pr. Lik. 1460/71. p. pamata, šie statūti
ir ievesti Liepajas Apgabala Tiesas
Reģistrācijās Nodaļas bezpeļņas Bied
rību un visu Savienību reģistra I. daļā,
41. lapā. Kanclejas nodoklis 25 rub.
samaksats.
Liepājā, 17 februāri 1923 g.
Nr. 26.
Reģistrācijās Nodaļas pārzinis:
(paraksts).
p. sekretārā pal.: (paraksts).

Līvu Savienības statūti.
1. Līvu Savienibas nolūks ir:
a) Uzturēt Līvu valodu.
b) Izplatīt starp Līviem zinibu un izglītību.
c) Palīdzēt uzlabot Līvu ekonomisko un zocialo dzīvi.
2. Lai to panāktu Savieniba:
a) Izskaidro un aizstāv savu vēlēšanos pie
Valdibas, citam biedribam, ka ari pie
privat personam. Saziņas un maina do
mas par Līvu lietam ta ar Jekš — ka
Ārzemes iestādēm un personam.
b) Sasauc sapulces un apspriedes.
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c) Sarīko priekšnesumus, priekšlasījumus, kur
sus, visādās izrādes un pamācības.
d) Atver un uztur bibliotēkas, skolas un visā
dās citas mācibu iestādes.
e) Druka un izdod grāmatas, brožuras un
laikrakstus.
f) Lasa un pieņem dāvinājumus naudā un
mantā, sarīko izrīkojumus, bazarus, loterejas un ūtrupes. Uztur veikalus, kan
torus un rīko dažadus citus ekonomiskus
uzņēmumus.
g) Dibina speciālus fondus un stipendijas.
h) Apgādā skolām un skolēniem grāmatas un
citus mācibas līdzekļus un pabalsta na
badzīgus skolēnus ta naudā ka mantā.
3. Savienibai ir visas juridiskas personas
tiesibas.
4. Savienibai ir savs zīmogs un karogs.
5. Savienibas darbiba notiek Līvu valodā.
6. Savienibas darbibas iecirknis ir viss apga
bals kur Līvi dzīvo. Valdes sēdeklis ir Maz-Irbē,
Dundagas pagastā.
7. Savieniba var dalities nodalās, kuras darbo
jās saskaņā ar Savienibas statūtiem. Savieniba var
dibināt speciālās komitejas un savienoties ar citām
sev līdzigām biedribām.
8. Par saviem uzņēmumiem un izrīkojumiem
Savieniba atbild ar visu savu mantu, kuru ta dabu
no biedru gada maksam, dāvinājumiem un visam
citam darbibam, no ka ir izslēgti speciāli fondi
un kapitali.
;

9. Par Savienibas biedri var būt:
a) Katris pilngadigs cilvēks, kas skaidri runā
Līvu valodu.
b) Katris cits, kuru pilna sapulce uz Valdes
priekšlikumu pieņem.
10. Katris biedris maksā gada maksu, kuras
lielumu, priekš katra gada noteic pilna sapulce.
Savienibas pirmā darbibas gada maksa ir 10 rubli.
11. Biedris tiek iz Savienibas raksta dzēsts:
a) Pēc paša, jeb
b) Uz gada sapulces vēlēšanos, ja 3/4 balsis
ir par to, un
c) Biedru maksas nesamaksašanas dēl.
12. Personas, kas ievērojami strādājuši Līvu
lietas labad, Savieniba var ievēlet par saviem goda
biedriem. Tiem biedru maksas nav jamaksā, bet
virtiem ir visas biedru tiesibas.

13. Visu Savienibas darbibu vada pēc statū
tiem pilna sapulce, kura ir pilntiesiga ja 1/4 dala
biedru ir kopā un nolemts tiek tas, par ko vairak
ka J/2 no sanākušiem balso. Ja biedru ir mazak
kopā nekā vajadzīgs tad sākas, stundu pēc noteikta
laika, jauna pilna sapulce, kura ir pilntiesiga ne
skatoties uz klātesošo skaitu. Pilnu sapulci sasauc
Valde, vaj uz savu, vaj revīzijas komisijas, jeb 10
biedru vēlēšanos.
14. Katra gada sākumā ir Savienibas gada
sapulce, kura skata cauri pagājuša gada Savienibas
darbibu, noteic biedru gada maksas, dzēš uz Valdes
priekšlikumu biedrus iz biedru saraksta, ievēlē Sa

vienības valdi, revīzijas un citas komitejas teko
šam gadam.
15. Pilnas sapulces vietniece ir Valde, кит*а
pēc pilnas sapulces lēmumiem un noteikumiem vada
Savienibas darbibu, pārvalda par Savienibas mantu
un uzņēmumiem un gādā par visam Savienibas
vajadzibam.
Savienibas Valdē ir:
Priekšnieks un ta vietnieks, rakstvedis un ta
palīgs un kases pārzinātājs. Ja kāds no Valdes
izstājas, tad pilna sapulce ievēlē līdz gada beigām
viņam vietnieku.
16. Revīzijas komisijā ir 3 locekli, kurn vis
maz reizi gadā skata cauri Savienibas kasi un Sa
vienibas darbibu. Uz revīzijas komisijas paģērē
jumu Valdei ir jasasauc pilna sapulce un tai jazino
par savu darbibu.
17. Savienibas darbība ir janobeidz:
a) Ja biedru skaits ir mazaks par 7, jeb
b) Uz pilnas sapulces lēmumu, ja 3/4 biedru
to vēlas.
Savienibas darbibu nobeidz
Valde, ku^a par to ziņo pienācigai Valdibas Jestādei. Darbibu nobeidzot Savie
niba atdod savu mantu un tiesibu kādai
citai biedrībai jeb iestādei, kura vaditu
Savienibas darbibu tādā pašā virzienā.

K. Mattiesen’i trükk, Tartus.

