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BIEDRĪBAS "LATVIJAS REKLĀMAS ASOCIĀCIJA"  

STATŪTI 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Reklāmas asociācija" (turpmāk tekstā - Asociācija). 

 

2. Asociācijas darbības mērķi un uzdevumi 

2.1 Asociācijas darbības mērķi ir: 

2.1.1. organizēt un virzīt reklāmas nozares pašregulācijas procesu, veicināt reklāmas atbilstību ētikas 

normām;  

2.1.2. sekmēt reklāmas jomā darbojošos uzņēmumu profesionālo standartu attīstību, uzturēt augstu 

reklāmas kvalitātes standartu līmeni, veidojot labas reklāmas praksi;  

2.1.3. nodrošināt un sekmēt informācijas apmaiņu starp personām, kuras darbojas reklāmas nozarē; 

2.1.4. sekmēt reklāmas nozares attīstībai labvēlīgas sabiedrības attieksmes un tiesiskās vides 

veidošanu;  

2.1.5. sekmēt reklāmas nozares pārstāvju saziņu ar citu nozaru pārstāvjiem, lai veicinātu savstarpēju 

izpratni, risinātu iespējamās pretrunas un aizstāvētu kopīgas intereses;  

2.1.6. informēt biedrus par reklāmas nozares attīstību Latvijā un ārvalstīs, par gaidāmām reklāmas 

nozari ietekmējošām izmaiņām Latvijā;  

2.1.7. paust kompetentu viedokli par reklāmas nozarei būtiskiem jautājumiem, īpaši gadījumos, kad 

tiesiskā regulējuma jomā tiek aizskartas reklāmas nozarē darbojošos personu profesionālās 

intereses, tiek radīti nepamatoti ierobežojumi reklāmai, tiek apdraudēta vai pārkāpta labas 

reklāmas prakse. 

2.2.  Lai sasniegtu šajos statūtos noteiktos Asociācijas mērķus, tā var pildīt šādus uzdevumus: 

2.2.1. izstrādāt reklāmas nozares vai atsevišķu reklāmas apakšnozaru pašregulācijas mehānismus un 

organizēt to pieņemšanu, ieviešanu un regulāru atjaunošanu, noteikt labas reklāmas prakses 

pamatnoteikumus; 

2.2.2. apkopot informāciju un pētījumus par reklāmas nozares attīstību, pasūtīt pētījumu izstrādi 

trešajām personām, izplatīt pētījumu rezultātus; 

2.2.3. organizēt reklāmas nozarē strādājošo uzņēmumu un darbinieku profesionālo sasniegumu 

novērtēšanu, rīkojot konkursus un citus pasākumus; 

2.2.4. vērtēt reklāmas nozarē strādājošo uzņēmumu un darbinieku darba kvalitāti un izsniegt 

atbilstošu vērtējuma dokumentu; 

2.2.5. organizēt informācijas izplatīšanas un reklāmas kampaņas sabiedrības viedokļa veidošanai ar 

reklāmu saistītos jautājumos;  

2.2.6. organizēt seminārus, kursus, tikšanās, konferences, apspriedes un citus pasākumus, lai 

veicinātu informācijas un viedokļu apmaiņu reklāmas nozares uzņēmumu starpā, un citu nozaru 

pārstāvjiem;  

2.2.7. apkopot un izplatīt informāciju par reklāmas praksi un tradīcijām Latvijā, kā arī informāciju par 

ārvalstu pieredzi, ārvalstu organizācijām un to darbību reklāmas jomā;  

2.2.8. sekot tiesību aktiem un to paredzamajām izmaiņām, kas var skart reklāmas jomu, aktīvi veicināt 

reklāmas nozares attīstībai labvēlīgu noteikumu ietveršanu tiesību aktos;  

2.2.9. veicināt reklāmas nozari regulējošo tiesību aktu izmaiņas, ja tie rada neadekvātus šķēršļus 

reklāmas nozares attīstībai;  

2.2.10. sadarboties ar valsts iestādēm, lai nodrošinātu tām pilnīgu informāciju par reklāmas nozari, 

gadījumos kad tiek pieņemti lēmumi, kas var iespaidot reklāmas nozari;  

2.2.11. atbilstoši Asociācijas mērķiem un citiem uzdevumiem, izplatīt informāciju par Asociācijas 

darbību, tajā skaitā veidojot savus masu informācijas līdzekļus, organizējot reklāmas un 

sabiedrisko attiecību kampaņas; 

2.2.12. veikt citas darbības atbilstoši Asociācijas biedru kopsapulces lēmumiem, lai īstenotu Asociācijas 

mērķus. 

2.3. Simboliku, kuru Asociācija izmanto savā darbībā, apstiprina valde.  

 

3. Asociācijas biedri 

3.1.  Par Asociācijas biedriem var kļūt juridiskas personas, kā arī tiesībspējīgas personālsabiedrības, 

kuru profesionālā darbība vai komercdarbība ir tieši vai būtiski saistīta ar reklāmas nozari.  

3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā pieņem valde.  

3.3. Asociācijā var tikt uzņemtas fiziskas personas ar goda biedra statusu. Lēmumu par goda biedra 

uzņemšanu pieņem valde. 
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ASOCIĀCIJAS BIEDRI - JURIDISKAS PERSONAS 

3.4. Asociācijā var iestāties juridiskas personas un tiesībspējīgas personālsabiedrības, ja tās 

iesniegušas Asociācijas valdei adresētu iesniegumu ar lūgumu par uzņemšanu Asociācijā, kurā 

deklarē apņemšanos ievērot Asociācijas statūtus un Asociācijas biedru kopsapulču lēmumus. 

Iesniegumā norādāms: nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvja vārds, 

uzvārds, amats un apstiprinājums, ka juridiskajai personai ir tiesības kļūt par Asociācijas biedru un 

ir ievērotas visas nepieciešamās formalitātes, pieņemot lēmumu par iestāšanos Asociācijā. 

Iesniegumam pievienojama reģistrācijas apliecība, statūti un pārstāvja pilnvarojumu apliecinošs 

dokuments, kā arī divu Asociācijas biedru parakstītas rekomendācijas iesniedzēja uzņemšanai 

Asociācijā. Valde paziņo personai par dienu, kurā izskatīs iesniegumu. 
Piezīme: Asociācijas biedri fiziskas personas, kas savu statusu ieguvušas pirms šo statūtu pieņemšanas 

datuma, saglabā biedra statusu un savās tiesībās un pienākumos tiek pielīdzinātas juridiskām personām. 
3.5. Asociācijas biedrs - juridiska persona, tiesībspējīga personālsabiedrība - īsteno savas tiesības 

piedalīties Asociācijas darbībā ar pārstāvja starpniecību. Vairāki viena biedra pārstāvji pārstāv 

biedru kopīgi. Biedru pārstāvjiem savas tiesības, rīkoties biedru vārdā, jāapliecina ar rakstisku 

pilnvaru vai komercreģistra izziņu.  

3.6. Juridiska persona var izstāties no Asociācijas, iesniedzot rakstisku iesniegumu Asociācijas valdei. 

Juridiskā persona savā iesniegumā norāda iesniegumu parakstījušās personas vārdu, uzvārdu, 

amatu un pilnvaras rīkoties minētās personas vārdā. 

 

ASOCIĀCIJAS BIEDRI - ASOCIĀCIJAS 

3.7. Asociācijā var iestāties citas asociācijas, ja vairāk kā puse no tās biedriem jau ir Asociācijas biedri. 

3.8. Asociācijā var iestāties citas asociācijas, ja tās iesniegušas Asociācijas valdei adresētu iesniegumu 

ar lūgumu par uzņemšanu Asociācijā, kurā deklarē apņemšanos ievērot Asociācijas statūtus un 

Asociācijas biedru kopsapulču lēmumus. Iesniegumā norādāms: nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese, pārstāvja vārds, uzvārds, amats un apstiprinājums, ka asociācijai ir tiesības kļūt 

par Asociācijas biedru un ir ievērotas visas nepieciešamās formalitātes, pieņemot lēmumu par 

iestāšanos Asociācijā. Iesniegumam pievienojama reģistrācijas apliecība, statūti un pārstāvja 

pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Valde paziņo personai par dienu, kurā izskatīs iesniegumu. 

3.9. Asociācijai ir tādi paši pienākumi kā biedram - juridiskai personai. Asociācijai kā biedram nav 

jāmaksā biedra nauda un iestāšanās nauda un asociācijai nav balsstiesību kopsapulcēs. 

 

ASOCIĀCIJAS GODA BIEDRI 

3.10. Par Asociācijas goda biedru var uzņemt fizisku personu, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.  

3.11. Persona kļūst par Asociācijas goda biedru, kad tā saņēmusi Asociācijas paziņojumu par valdes 

lēmumu piešķirt šai personai goda biedra statusu un nedēļas laikā no paziņojuma saņemšanas 

dienas nav rakstiski atteikusies no šī statusa.  

3.12. Asociācija izsniedz katram goda biedram noteikta parauga apliecību. 

3.13. Goda biedram ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Asociācijas goda biedra statusa, iesniedzot 

Asociācijas valdei rakstisku paziņojumu par atteikšanos no goda biedra statusa un nododot savu 

goda biedra apliecību. Goda biedrs zaudē statusu ar dienu, kad iesniegums un apliecība iesniegts 

valdei. 

3.14. Asociācijas goda biedram ir tiesības bez dalības maksas piedalīties Asociācijas rīkotajos 

informācijas apmaiņas pasākumos, saņemt Asociācijas rīcībā esošo informāciju par reklāmas 

nozari, būt klāt Asociācijas biedru kopsapulcēs. Asociācijas goda biedram nav tiesisku saistību pret 

Asociāciju. Asociācijas goda biedram nav balsstiesību kopsapulcēs. 

 

4. Asociācijas biedru uzņemšana, izslēgšana, tiesības un pienākumi 

4.1. Par Asociācijas biedru uzņemšanu un izslēgšanu lemj Asociācijas valde. 

4.2. Valde apkopo personu iesniegumus par iestāšanos Asociācijā, biedru statusa izmaiņām un 

izstāšanos no Asociācijas, un sagatavo tos izskatīšanai valdes sēdē. Statūtu noteikumiem 

neatbilstošos iesniegumus valde nosūta atpakaļ to iesniedzējiem, izskaidrojot tiesības pēc trūkumu 

novēršanas iesniegt iesniegumu atkārtoti. 

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā un par biedra statusa maiņu valde pieņem atsevišķi par 

katru kandidātu. Par pieņemto lēmumu valde katrai personai paziņo piecu dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. Persona iegūst Asociācijas biedra tiesības un pienākumus ar valdes lēmuma 

pieņemšanas dienu. Asociācijas biedra statuss mainās līdz ar valdes lēmuma pieņemšanas dienu.  

4.4. Biedrs var izstāties no Asociācijas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Asociācijas valdei, ja līdz 

iesnieguma iesniegšanas brīdim ir veikti visi biedra naudas maksājumi. Iesniegumus par personu 
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izstāšanos valde apstiprina par vairākiem biedriem vienā lēmumā. Asociācijas biedrs zaudē biedra 

statusu ar valdes lēmuma pieņemšanas brīdi. Par pieņemto lēmumu katrai personai paziņo valde. 

4.5. Asociācijas biedru un goda biedru reģistru ved valde. 

Par juridisku personu un personālsabiedrību biedru reģistrā norādāms tās nosaukums (firma), 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pasta adrese, pilnvaroto pārstāvju vārds, uzvārds, 

pilnvarojuma termiņš, pamatojums un atsaukums, valdes lēmuma datums par uzņemšanu 

Asociācijā, par biedra statusa maiņu, par izslēgšanu no Asociācijas. 

Par goda biedru reģistrā norādāms tā vārds, uzvārds, adrese, valdes lēmuma datums par 

uzņemšanu, iesnieguma saņemšanas datums par atteikšanos no goda biedra statusa. 

4.6. Asociācijas biedram ir šādas tiesības: 

4.6.1. piedalīties un balsot Asociācijas biedru kopsapulcēs; 

4.6.2. iesniegt iesniegumus un pieprasījumus Asociācijas valdei par jautājumiem, kas saistīti ar 

Asociācijas darbību; 

4.6.3. izvirzīt kandidātus Asociācijas valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatam; 

4.6.4. izveidot Asociācijas komitejas, iestāties un līdzdarboties tajās; 

4.6.5. saņemt Asociācijas rīcībā esošu informāciju par reklāmas nozari; 

4.6.6. piedalīties Asociācijas rīkotajos pasākumos; 

4.6.7. izstāties no Asociācijas. 

4.7. Asociācijas biedram ir šādi pienākumi: 

4.7.1. ievērot šos statūtus un Asociācijas biedru kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.7.2. ievērot Asociācijas valdes norādījumus; 

4.7.3. ievērot tās komitejas darbības noteikumus, kurā biedrs iestājies, 

4.7.4. ievērot Asociācijas pieņemtos nozares pašregulācijas noteikumus, tostarp Latvijas reklāmas 

profesionāļu ētikas kodeksu, kas ir saistošs visiem Asociācijas biedriem; 

4.7.5. sekmēt Asociācijas mērķu realizēšanu un savu iespēju robežās līdzdarboties Asociācijas 

uzdevumu izpildē; 

4.7.6. atlīdzināt Asociācijai zaudējumus, kas tai radušies biedra vainas dēļ; 

4.7.7. veikt biedra naudas maksājumus kopsapulces noteiktajos apmēros un termiņā. 

4.8. Asociācijas biedru var izslēgt no Asociācijas, ja tas: 

4.8.1. pārkāpj šo statūtu noteikumus; 

4.8.2. būtiski pārkāpj Asociācijas pieņemtos nozares pašregulācijas noteikumus; 

4.8.3. veic darbības, kas neatbilst vispārējiem ētikas noteikumiem vai ētiskas darbības normām 

reklāmas nozarē; 

4.8.4. izrāda necieņu pret Asociāciju, tās biedriem vai pret Asociācijas mērķiem; 

4.8.5. bez pilnvarojuma veic paziņojumus Asociācijas vārdā, sniedz nepatiesu vai maldinošu 

informāciju par Asociāciju; 

4.8.6. izmanto savu piederību Asociācijai tādā veidā, kas kaitē Asociācijai, citiem tās biedriem vai 

Asociācijas mērķu realizēšanai; 

4.8.7. kavē biedra naudas maksājumus ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus. 

 

5. Asociācijas pārvaldes institūcijas 

5.1. Asociācijas pārvaldes institūcijas ir:  

5.1.1. Asociācijas biedru kopsapulce; 

5.1.2. Asociācijas valde. 

 

ASOCIĀCIJAS BIEDRU KOPSAPULCE 

5.2. Asociācijas biedru kopsapulce ir Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija. Tikai Asociācijas biedru 

kopsapulce var: 

5.2.1. lemt par statūtu grozīšanu; 

5.2.2. lemt par Asociācijas apvienošanos ar citām biedrībām, iesaistīšanos citās personiskās apvienībās 

(organizācijās, biedrībās, nodibinājumos) to biedra statusā, par personu pilnvarošanu Asociācijas 

pārstāvēšanai šajās apvienībās; 

5.2.3. lemt par Asociācijas masu informācijas līdzekļu dibināšanu un to darbības izbeigšanu; 

5.2.4. lemt par Asociācijas filiāļu izveidošanu Latvijas Republikā, par Asociācijas likvidāciju; 

5.2.5. lemt par uzņēmumu un komercsabiedrību dibināšanu, un komercsabiedrību kapitāla daļu 

(akciju) iegūšanu un atsavināšanu, par izpildinstitūciju iecelšanu šajos uzņēmumos un 

uzņēmējsabiedrībās, par personu pilnvarošanu Asociācijas interešu aizstāvēšanai šajos 

uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās; 

5.2.6. noteikt Asociācijas iestāšanās naudas un biedra naudas lielumu un samaksas kārtību; 

5.2.7. iecelt amatā un atbrīvot no amata Asociācijas valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju; 

5.2.8. atcelt valdes lēmumus, ja tie ir pretrunā ar šiem statūtiem; 
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5.2.9. apstiprināt reklāmas nozares pašregulācijas noteikumus;  

5.2.10. lemt par citiem jautājumiem, kuri pārsniedz valdes kompetenci.  

5.3. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē. 

5.4. Kārtējo un ārkārtas kopsapulču sasaukšanu organizē valde. 

5.5. Kārtējās kopsapulces datumu nosaka valde ar savu lēmumu, taču ne retāk kā reizi gadā. Lēmumā 

jānorāda kopsapulces norises vieta, laiks un kopsapulcē izskatāmie jautājumi. 

5.6. Ārkārtas kopsapulces sasaukšanu var ierosināt valde pēc savas iniciatīvas vai, ja to pieprasa ne 

mazāk kā 1/10 daļa Asociācijas biedru vai revidenti. Iesniegums par ārkārtas kopsapulces 

sasaukšanu jāiesniedz valdei. Iesniegumā jānorāda ārkārtas kopsapulces sasaukšanas ieteicamais 

laiks, vieta, sasaukšanas iemesls un ieteicamā darba kārtība. 

5.7. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 1. decembrim. 

Valde nosūta paziņojumu par kopsapulces sasaukšanu visiem Asociācijas biedriem. Paziņojumā 

jānorāda norises laiks, vieta, ārkārtas kopsapulces ierosinātājs, kopsapulces darba kārtība. Iespēja 

kandidēt uz valdes priekšsēdētāja amatu tiek publiski izsludināta. Valdes locekļu amata kandidāti 

izvirzāmi līdz Kopsapulces dienai, nosūtot valdei rakstveidā vai elektroniski iesniegumu, kurā 

norādīts kandidāta vārds un uzvārds. Valdes locekļa amata kandidātam rakstveidā vai elektroniski 

jānosūta apstiprinājums, ka viņš ir gatavs kandidēt valdes locekļa amatam. 

5.7.1. Paziņojumi par kopsapulci nosūtāmi ne vēlāk kā 15 dienas pirms kopsapulces.  

5.7.2. Paziņojumi par ārkārtas kopsapulci nosūtāmi ne vēlāk kā 7 dienas pirms kopsapulces.  

5.7.3. Ja ārkārtas kopsapulcē paredzēts ievēlēt valdi, grozīt statūtus vai lemt par Asociācijas 

reorganizāciju vai likvidāciju, paziņojumi par kopsapulci nosūtāmi ne vēlāk kā 15 dienas pirms 

kopsapulces.  

5.8. Katram Asociācijas biedram ir viena balss asociācijas biedru kopsapulces balsojumos. Kopsapulce 

ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no tās sanākšanas dienā balsstiesīgajiem Asociācijas 

biedriem. Asociācijas biedru tiesības piedalīties un balsot kopsapulcē un kopējo balsstiesīgo biedru 

skaitu pārbauda pirms sapulces sākuma valdes pilnvarots valdes loceklis. 

5.9. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, klātesošie lemttiesīgie biedri balsojot nosaka atkārtotās 

kopsapulces sasaukšanas termiņu ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtoti sasauktā sapulce ir 

lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo balsstiesīgo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru 

sapulcē piedalās vismaz divi biedri. 

5.10. Kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Sapulci atklāj ar 

ziņojumu par sapulces dalībniekiem, uzņemtajiem un izslēgtajiem biedriem, goda biedriem laika 

posmā no iepriekšējās kopsapulces un par kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Kopsapulces 

dalībnieki lemj par darba kārtības apstiprināšanu. Jautājums iekļaujams darba kārtībā, ja par tā 

izskatīšanu balso vairāk kā viena sestā daļa klātesošo balsstiesīgo Asociācijas biedru. Apstiprinot 

darba kārtības jautājumus, sapulces dalībnieki var noteikt, ka balsojums par attiecīgo jautājumu 

būs aizklāts.  

5.11. Sapulces dalībnieki izskata jautājumus tādējādi, ka par katru no tiem ziņo attiecīgā jautājuma 

ierosinātājs, sapulces dalībnieki ir tiesīgi izteikt savu viedokli par jebkuru sapulcē aplūkojamo 

jautājumu.  

5.12. Lēmumus sapulces dalībnieki pieņem atklāti balsojot, ja vien, aizklāts balsojums nav paredzēts 

statūtos vai, apstiprinot darba kārtību, sapulce nav nolēmusi, ka balsojums būs aizklāts.  

5.13. Lēmumu pieņemšanas kārība 

5.13.1. Jautājumos par šo statūtu 5.2.1., 5.2.2., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.8., 5.2.9. punktos noteiktajiem 

jautājumiem Kopsapulces lēmums pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no 

klātesošajiem balsstiesīgajiem Asociācijas biedriem. 

5.13.2. Balsojums par valdes locekļa vai valdes priekšsēdētāja iecelšanu var notikt vairākās kārtās. Ja 

pirmajā kārtā neviens no izvirzītajiem kandidātiem nesaņem 5.13.1. punktā noteikto balsu 

vairākumu - vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no klātesošajiem, uz otro kārtu tiek izvirzīti divi 

kandidāti, kuri saņēmuši lielāko klātesošo balsstiesīgo Asociācijas biedru balsu skaitu. Ja vairāki 

kandidāti ir saņēmuši vienādu otro lielāko balsu skaitu un varētu tikt virzīti uz Otro kārtu, 

klātesošie balsstiesīgie Asociācijas biedri par šiem kandidātiem balso atkāroti. Otrajai kārtai izvirza 

kandidātu, kurš saņēmis lielāko balsu skaitu, un par kuru nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 

balsstiesīgajiem Asociācijas biedriem. Otrajā kārtā lēmums par valdes locekļa vai valdes 

priekšsēdētāja ievēlēšanu pieņemts, ja par kandidātu nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 

balsstiesīgajiem Asociācijas biedriem. Ja valdes locekļa vai priekšsēdētāja amatam ir izvirzīts tikai 

viens kandidāts, tad lēmums pieņemts ja par kandidātu nobalsojuši vairāk kā puse balsstiesīgo 

klātesošo Asociācijas biedru 

5.13.3. Pārējos jautājumos kopsapulces lēmums pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem balsstiesīgajiem Asociācijas biedriem. 
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ASOCIĀCIJAS VALDE 

5.14. Asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un 8 (astoņiem) valdes 

locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Asociāciju atsevišķi, citi valdes locekļi pārstāv 

Asociāciju 8 (astoņi) kopā. 

5.15. Asociācijas valdi uz trīs gadiem ievēl Asociācijas biedru kopsapulce. Valdes priekšsēdētāju un 

valdes locekli ievēlē ne ilgāk kā uz valdes pilnvaru laiku.  

5.16. Par valdes priekšsēdētāju var ievēlēt jebkuru fizisku personu, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, 

bet nevar ievēlēt Asociācijas biedru vai biedra pārstāvi. Valdes priekšsēdētājs līdz tā atcelšanai no 

amata nevar kļūt par Asociācijas goda biedru.  

5.17. Par valdes locekli var ievēlēt un būt tikai personas, kuras ir Asociācijas biedru – juridisko personu 

pilnvaroti pārstāvji. Valdes sastāvā jābūt pārstāvētām reklāmas aģentūrām, mediju aģentūrām, 

medijiem un, ja iespējams, reklāmdevējiem. 

5.18. Valdes priekšsēdētājam par tā pienākumu veikšanu maksā atlīdzību. Atlīdzības apmēru un 

izmaksas kārtību nosaka un apstiprina Valdes locekļi. Valdes priekšsēdētājs šajā balsojumā nav 

tiesīgs piedalīties. Asociācijai ir pienākums atlīdzināt valdes loceklim izdevumus, kuri viņam 

radušies sakarā pienākumu izpildi. 

5.19. Valde vada Asociācijas ikdienas darbu un šajā nolūkā: 

5.19.1. organizē Asociācijas biedru kopsapulces un lēmumu izpildi; 

5.19.2. izskata kopsapulcē pieņemamo lēmumu un apstiprināmo dokumentu projektus, lemj par 

kārtējās un ārkārtējas sapulces sasaukšanas laiku un vietu; 

5.19.3. izstrādā Asociācijas administratīvo struktūru, koordinē struktūrvienību darbu un kontrolē 

darbiniekus; 

5.19.4. izstrādā Asociācijas darbības plānu un budžetu nākamajam gadam un iesniedz to biedriem; 

5.19.5. izplata Asociācijas biedriem informāciju par Asociācijas darbību; 

5.19.6. veic Asociācijas īpašuma pārvaldīšanu un izmantošanu atbilstoši Asociācijas mērķiem un 

uzdevumiem, slēdz darījumus Asociācijas darbības nodrošināšanai, atbilstoši Asociācijas 

budžetam; 

5.19.7. organizē Asociācijas lietvedību un grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumu noteikumiem; 

5.19.8. sniedz atskaiti par savu darbu Asociācijas biedru kārtējā kopsapulcē. 

5.20. Asociācijas valdei ir tiesības bez īpaša pilnvarojuma Asociācijas vārdā veikt šādas darbības: 

5.20.1. pieņemt Asociācijas biedru un goda biedru iesniegumus un izskatīt tos, lemjot par biedru un 

goda biedru uzņemšanu; 

5.20.2. izsūtīt paziņojumus par Asociācijas biedru kopsapulcēm, organizēt šo kopsapulču norisi; 

5.20.3.pārstāvēt Asociāciju saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām fiziskajām un juridiskajām 

personām, sniegt paziņojumus Asociācijas vārdā; 

5.20.4. lemt par kustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu, slēgt līgumus un citus darījumus ar 

citām personām, Asociācijai iegūstot noteiktas tiesības un saistības. Ja darījuma kopējā summa ir 

lielāka par EUR 7000, bet gadījumos, kad darījums tiek slēgts par periodiskiem maksājumiem, 

viena gada laikā veicamo maksājumu summa ir lielāka par EUR 9000, valdei pirms darījuma 

noslēgšanas ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana. Par nekustamā īpašuma iegūšanu un 

atsavināšanu lemj Kopsapulce; 

5.20.5. atvērt kontus bankās, rīkoties ar naudas līdzekļiem šajos kontos un slēgt tos; 

5.20.6. izdot Asociācijas darbiniekiem saistošus rīkojumus un iekšējās kārtības noteikumus; 

5.20.7. pārstāvēt Asociāciju tiesā. 

5.21. Valdei ir saistošs Kopsapulces apstiprināts valdes reglaments. Asociācijas valdes sēdes sasauc 

valdes priekšsēdētājs pēc paša iniciatīvas, kā arī, ja to pieprasa vismaz 3 (trīs) valdes locekļi. 

Pieprasot sēdes sasaukšanu, attiecīgie valdes locekļi norāda sēdes sasaukšanas iemeslu un sēdē 

izskatāmos jautājumus. Valdes priekšsēdētājam valdes sēde jāsasauc vienas nedēļas laikā pēc 

iesnieguma saņemšanas. 

5.22. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse valdes locekļu. Lēmumus valde 

pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no sēdē klātesošajiem 

valdes locekļiem. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. 

5.23. Asociācijas valdes priekšsēdētājam, papildus valdes locekļa amata pienākumiem, ir šādi 

pienākumi: 

5.23.1. vadīt valdes darbu, sasaukt un vadīt valdes sēdes, parakstīt valdes lēmumus; 

5.23.2. sadarboties ar Asociācijas komitejām attiecīgu jautājumu risināšanai; 

5.23.3. pārstāvēt Asociāciju saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai paustu Asociācijas viedokli par 

noteiktiem jautājumiem saistībā ar Asociācijas darbību. 
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6. Asociācijas Komitejas 

6.1. Asociācijas Komitejas ir biedru iniciatīvas grupas, kurās Asociācijas biedri apvienojas, lai risinātu 

dažiem no Asociācijas biedriem kopējus jautājumus Asociācijas darbības mērķu un uzdevumu 

ietvaros. 

6.2. Komiteja izveidošanā jāpiedalās ne mazāk par pieciem Asociācijas biedriem, kuriem jāizstrādā 

komitejas nolikums un jāiesniedz nolikums apstiprināšanai valdei.  

6.3. Komitejas nolikumā jānorāda Komitejas nosaukums, izveidošanas mērķis, dalībnieki, noteikumi 

Asociācijas biedru līdzdalībai Komitejā, sēžu sasaukšanas un darbības noteikumi, lēmumu 

pieņemšanas kārtība Komitejas sēdēs, kā arī Komitejas priekšsēdētājs - fiziska persona. Komitejas 

nolikumu paraksta visi Asociācijas biedri, kuri piedalās tās izveidošanā.  

6.4. Komitejas priekšsēdētājs iesniedz nolikumu valdei, kurš sagatavo tā izskatīšanu valdes sēdē.  

6.5. Komiteja atzīstama par izveidotu ar dienu, kad valde pieņēmusi lēmumu par Komitejas nolikuma 

apstiprināšanu. 

6.6. Valdei ir tiesības neapstiprināt Komitejas nolikumu, ja tās mērķis nesaskan ar Asociācijas 

mērķiem. 

6.7. Komiteja darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Saziņā ar Asociāciju Komiteju pārstāv tās 

priekšsēdētājs. Komitejai ir tiesības vērsties ar iesniegumiem pie Asociācijas valdes priekšsēdētāja, 

prasot Komitejas izveidošanas mērķim atbilstošu jautājumu izskatīšanu valdes sēdēs, kā arī sniegt 

paskaidrojumus par jautājumiem, kas sagatavoti izskatīšanai valdes sēdēs. 

6.8. Komitejas darbības izdevumus apmaksā Komitejā ietilpstošie Asociācijas biedri. Asociācijai nav 

jāsedz jebkādi ar Komitejas darbību saistīti izdevumi. Komiteja ir atbildīga par tās pieņemtajiem 

lēmumiem. 

6.9. Ik pēc sešiem mēnešiem Komitejas priekšsēdētājam jāiesniedz valdei atskaiti par komitejas 

darbību. Paziņojumu paraksta vismaz četri Komitejas locekļi un Komitejas priekšsēdētājs.  

6.10. Ja pagājuši vairāk kā septiņi mēneši kopš pēdējā Komitejas atskaites saņemšanas, valde var 

pieņemt lēmumu par attiecīgās Komitejas darbības izbeigšanu. 

 

7. Revidents 

7.1.  Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedri uz 

diviem gadiem. 

7.2. Asociācijas revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

7.3. Revidents: 

7.3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju līdz tekošā gada 10. martam;  

7.3.2. sniedz atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu; 

7.3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu; 

7.3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

 

8. Asociācijas finanšu līdzekļi 

8.1. Asociācijas finanšu līdzekļus veido: 

8.1.1. iestāšanās un biedru naudas maksājumi;  

8.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;  

8.1.3. jebkuri citi maksājumi Asociācijai;  

8.1.4. ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības; 

8.1.5. ienākumi no kapitāla daļām uzņēmumos, no noguldījumiem bankās un no vērtspapīriem;  

8.1.6. ienākumi no īpašuma izmantošanas atvēlējumiem.  

8.2. Asociācijas finanšu līdzekļus un mantu var izlietot: 

8.2.1. Asociācijas darbības materiālajam nodrošinājumam, lai sasniegtu Asociācijas darbības mērķus 

un Asociācijas darbības uzdevumu izpildei; 

8.2.2. pastāvīgi un uz laiku nodarbināto personu algošanai;  

8.2.3. Asociācijas kustamā un nekustamā īpašuma iegādei;  

8.2.4. saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības organizēšanai saskaņā ar šiem statūtiem un Latvijas 

Republikas likumiem;  

8.2.5. citu izdevumu segšanai, kas rodas Asociācijai, pildot šajos statūtos noteiktos uzdevumus, un 

pildos kopsapulces un valdes lēmumus. 

 

 

Rīgā, 2015.gada 11.februārī 

 

 

Valdes locekle ______________ / Baiba Liepiņa / 


