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s t a t ū t i 	  



1.nodaļa.	  Biedrības	  nosaukums.	  

1. Biedrības	  nosaukums	  ir	  	  
„Latvijas	  keramikas	  asociācija”	  (turpmāk	  tekstā	  -‐	  BIEDRĪBA).	  

2.nodaļa.	  Biedrības	  mērķi.	  

2. BIEDRĪBAS	  mērķi	  ir:	  
2.1. veicināt	  Latvijas	  keramikas	  kā	  kultūras	  un	  ekonomikas	  jomas	  būIskas	  un	  

tradicionālas	  sastāvdaļas	  turpmāko	  aLsMbu;	  
2.2. aLsMt	  un	  veicināt	  dialogu	  un	  sadarbību	  starp	  keramikas	  jomas	  dažādajiem	  

dalībniekiem	  -‐	  izglīMbas	  iestādēm,	  teorēIķiem,	  zinātnisko	  pētniecību	  un	  
inovācijām,	  amatniekiem,	  māksliniekiem,	  dizaineriem,	  uzņēmējiem,	  
tehnologiem	  u.c.;	  

2.3. popularizēt	   keramiku	   kā	   amatniecības,	   dizaina	   un	   mākslas	   izpausmes	   iespēju	  
lokālā,	  reģionālā,	  valsts	  un	  starptauIskā	  mērogā;	  

2.4. veicināt	   Latvijas	   keramikas	  dalību	   starptauIskos	   keramikas	  projektos,	   izstādēs,	  
simpozijos,	  semināros	  u.c..	  

2.5.atbalsMt	  Latvijas	  keramiķus	  un	  citas	  ieinteresētās	  puses	  šo	  mērķu	  īstenošanā	  	  

3.nodaļa.	  BIEDRĪBAS	  darbības	  termiņš.	  

3. BIEDRĪBA	  ir	  nodibināta	  uz	  nenoteiktu	  laiku.	  

4.nodaļa.	  BIEDRĪBAS	  biedri,	  viņu	  Lesības	  un	  pienākumi.	  

4. Par	  BIEDRĪBAS	  biedru	  var	  kļūt	  jebkura	  rīcībspējīga	  fiziska	  un	  juridiska	  persona	  vai	  
Iesībspējīga	  personālsabiedrība,	  kura	  ir	  ieinteresēta	  Latvijas	  keramikas	  nozares	  
aLsMbā	  un	  popularizēšanā,	  atzīst	  biedrības	  statūtus	  un	  mērķus,	  iesniedzot	  noteiktas	  
formas	  raksIsku	  pieteikumu.	  Pieteikuma	  formu	  un	  tam	  klāt	  pievienojamo	  dokumentu	  
sarakstu	  nosaka	  BIEDRĪBAS	  valde.	  

5. Lēmumu	  par	  biedra	  uzņemšanu	  BIEDRĪBĀ	  pieņem	  valde.	  Pieteicēja	  iesniegums	  valdei	  
ir	  jāizskata	  tuvākās	  sēdes	  laikā.	  Uz	  valdes	  sēdi,	  kurā	  izskata	  pieteicēja	  iesniegumu,	  
nepieciešamības	  gadījumā,	  lai	  sniegtu	  papildus	  informāciju,	  var	  Ikt	  uzaicināts	  
pieteicējs.	  Pieteicēja	  neierašanās	  nav	  šķērslis	  valdes	  lēmuma	  pieņemšanai.	  Valde	  
lēmumu	  pieņem	  balsojot.	  Valdei	  pamatots	  lēmums	  jāpaziņo	  pieteicējam	  2	  nedēļu	  
laikā	  no	  tā	  pieņemšanas	  brīža.	  

6. Valdes	  noraidošo	  lēmumu	  pieteicējs	  rakstveidā	  var	  pārsūdzēt	  biedru	  kopsapulcei.	  Ja	  
arī	  biedru	  kopsapulce	  noraida	  pieteicēja	  lūgumu,	  pieteicējs	  nav	  uzņemts	  par	  
BIEDRĪBAS	  biedru,	  un	  viņš	  var	  iesniegt	  atkārtotu	  pieteikumu	  ne	  ātrāk	  kā	  vienu	  gadu	  
pēc	  iepriekšējā	  pieteikuma	  noraidīšanas.	  

7. BIEDRĪBAS	  biedrs	  var	  jebkurā	  laikā	  brīvprāMgi	  izstāIes	  no	  BIEDRĪBAS,	  iesniedzot	  par	  to	  
valdei	  adecīgu	  iesniegumu.	  Valdes	  lēmums	  par	  biedra	  izslēgšanu	  ir	  jāpieņem	  viena	  
mēneša	  laikā	  no	  iesnieguma	  saņemšanas	  brīža.	  	  
7.1	  Biedram	  izstājoIes,	  biedru	  nauda	  neIek	  atmaksāta.	  	  

8. Valdei	  ir	  Iesības	  izslēgt	  biedru	  no	  BIEDRĪBAS	  šādos	  gadījumos:	  
8.1. biedrs	  vairāk	  kā	  12	  mēnešus	  nav	  nomaksājis	  biedra	  naudu;	  



8.2. biedrs	  nepilda	  kopsapulces	  un	  valdes	  lēmumus;	  
8.3. biedrs	  nepilda	  savus	  pienākumus;	  
8.4. biedrs	  pārkāpj	  Biedrības	  statūtu	  prasības.	  

9. Jautājumu	  par	  BIEDRĪBAS	  biedra	  izslēgšanu	  valde	  izskata	  tuvākās	  sēdes	  laikā,	  uzaicinot	  
izslēdzamo	  biedru	  un	  dodot	  viņam	  vārdu	  sava	  viedokļa	  paušanai.	  Izslēdzamā	  biedra	  
neierašanās	  nav	  šķērslis	  valdes	  lēmuma	  pieņemšanai.	  Valdei	  lēmums	  par	  biedra	  
izslēgšanu	  no	  biedrības	  un	  šā	  lēmuma	  moIvācija	  jāpaziņo	  rakstveidā	  izslēdzamajam	  
biedram	  piecu	  dienu	  	  laikā	  no	  tā	  pieņemšanas	  brīža.	  

10. Biedriem	  un	  viņu	  pilnvaroIem	  pārstāvjiem	  ir	  šādas	  Iesības:	  
10.1. piedalīIes	  BIEDRĪBAS	  pārvaldē;	  
10.2. saņemt	  informāciju	  par	  BIEDRĪBAS	  darbību,	  tai	  skaitā	  iepazīIes	  ar	  visu	  

BIEDRĪBAS	  insItūciju	  protokoliem,	  lēmumiem	  un	  rīkojumiem;	  
10.3. piedalīIes	  visos	  BIEDRĪBAS	  organizētajos	  pasākumos,	  iesniegt	  priekšlikumus	  

par	  BIEDRĪBAS	  darbību	  un	  tās	  uzlabošanu,	  aizstāvēt	  savu	  viedokli;	  
10.4. ieteikt	  uzņemšanai	  BIEDRĪBĀ	  jaunus	  biedrus.	  
10.5. piedalīIes	  BIEDRĪBAS	  biedru	  sapulcēs;	  
10.6. vēlēt	  BIEDRĪBAS	  valdi,	  izvirzīt	  kandidatūras	  un	  Ikt	  ievēlētam	  pārvaldes	  amatos;	  
10.7. piedalīIes	   BIEDRĪBAS	   darbības	   mērķu	   un	   stratēģijas	   noteikšanā,	   izvirzot	  

priekšlikumus	  un	  piedaloIes	  visu	  izskatāmo	  jautājumu	  apspriešanā;	  
10.8. izmantot	  piešķirtās	  atlaides	  un	  priekšrocības	  BIEDRĪBAS	  noteiktajā	  kārMbā	   (ja	  

tādas	  būs);	  
10.9. saņemt	   bez	   maksas	   vispārēju	   informāciju	   par	   jautājumiem,	   kas	   saisMI	   ar	  

Latvijas	  keramiku	  un	  kas	  ir	  BIEDRĪBAS	  rīcībā;	  
10.10. BIEDRĪBAS	  biedri	  var	  realizēt	  savas	  Iesības	  pilnā	  apjomā,	  ja	  Ie	  ir	  samaksājuši	  

biedra	  naudu;	  
10.11. brīvi	  izstāIes	  no	  BIEDRĪBAS,	  iesniedzot	  valdei	  raksIsku	  iesniegumu.	  
10.12. BIEDRĪBAS	  biedru	  vai	  viņu	  pilnvaroto	  pārstāvju	  pienākumi	  ir:	  
10.13. ievērot	  BIEDRĪBAS	  statūtus	  un	  pildīt	  biedru	  sapulces	  un	  valdes	  lēmumus;	  
10.14. akMvi	  piedalīIes	  BIEDRĪBAS	  darbā	  un	  aizstāvētu	  tās	  intereses;	  
10.15. samaksāt	  iestāšanās	  naudu	  un	  ikgadējo	  biedru	  naudu;	  
10.16. ar	  savu	  akMvu	  līdzdarbību	  atbalsMt	  BIEDRĪBAS	  darbības	  mērķu	  īstenošanu;	  
10.17. neizpaust	  atsevišķu	  uzņēmumu	  komercnoslēpumus,	  kas	  viņiem	  kļuvuši	  zināmi,	  

īstenojot	  savas	  Iesības;	  
10.18. augsI	   turēt	   BIEDRĪBAS	   labo	   vārdu	   un	   nepieļaut	   rīcību,	   kas	   grauj	   BIEDRĪBAS	  

reputāciju	  sabiedrībā.	  

5.NODAĻA.	  BIEDRU	  SAPULCE.	  

11. Biedru	  sapulce	  ir	  augstākā	  BIEDRĪBAS	  pārvaldes	  insItūcija.	  
12. Biedru	  sapulcē	  ir	  Iesīgi	  piedalīIes	  visi	  BIEDRĪBAS	  biedri.	  Biedri	  var	  piedalīIes	  biedru	  

sapulcē	  personīgi	  vai	  ar	  pilnvarojumu	  vienam	  biedram	  pārstāvēt	  vairākus	  biedrus.	  	  
13. Kārtējā	  biedru	  sapulce	  Iek	  sasaukta	  vienu	  reizi	  gadā	  -‐	  ne	  vēlāk	  kā	  līdz	  1.aprīlim	  

13.1. Ārkārtas	  biedru	  sapulce	  var	  Ikt	  sasaukta	  pēc	  valdes	  iniciaMvas,	  vai	  ja	  to	  
rakstveidā	  pieprasa	  ne	  mazāk	  kā	  viena	  desmitā	  daļa	  Biedrības	  biedru,	  norādot	  
sasaukšanas	  iemeslu.	  

2. Biedru	  sapulce	  Iek	  sasaukta,	  ne	  vēlāk	  kā	  divas	  nedēļas	  pirms	  sapulces	  nosūtot	  
katram	  biedram	  raksIsku	  vai	  elektronisku	  uzaicinājumu.	  

3. Biedru	  sapulce	  ir	  lemdesīga,	  ja	  tajā	  piedalās	  vairāk	  kā	  puse	  no	  biedriem.	  



4. Ja	  biedru	  sapulce	  nav	  lemdesīga	  kvoruma	  trūkuma	  dēļ,	  mēneša	  laikā	  Iek	  
sasaukta	  atkārtota	  biedru	  sapulce,	  kas	  ir	  Iesīga	  pieņemt	  lēmumus	  neatkarīgi	  
no	  klātesošo	  	  biedru	  skaita,	  ar	  nosacījumu,	  ka	  tajā	  piedalās	  vismaz	  trīs	  biedri.	  

5. Biedru	  sapulces	  lēmums	  ir	  pieņemts,	  ja	  par	  to	  nobalso	  vairāk	  kā	  puse	  no	  
klātesošajiem	  biedriem.	  	  Lēmums	  par	  statūtu	  grozījumiem,	  BIEDRĪBAS	  
darbības	  izbeigšanu	  un	  turpināšanu	  ir	  pieņemts,	  ja	  par	  to	  nobalso	  vairāk	  kā	  
divas	  trešdaļas	  no	  klātesošajiem	  biedriem.	  Gadījumos,	  ja	  biedrs	  ajaisnojošu	  
iemeslu	  dēļ	  nevar	  ierasIes	  uz	  biedru	  sapulci,	  viņš	  var	  pilnvarot	  citu	  personu	  
pārstāvēt	  viņa	  intereses	  biedru	  sapulcē.	  

6. Ārkārtas	  biedru	  sapulces	  nekavējoIes	  sasauc	  Valde	  saskaņā	  ar	  statūIem	  uz	  
valdes	  priekšsēdētāja,	  valdes,	  revidenta,	  vai	  vienas	  desmitās	  daļas	  biedru	  
raksIska	  pieprasījuma,	  kurā	  norādīts	  sasaukšanas	  iemesls,	  pamata.	  

7. Biedru	  sapulci	  vada	  valdes	  priekšsēdētājs,	  ja	  biedri	  neievēlē	  citu	  sapulces	  
vadītāju.	  

8. Biedru	  sapulces	  sākuma	  daļā	  Iek	  ievēlēts	  protokolists	  (nepieciešamības	  
gadījumā	  arī	  redakcijas	  komisija	  un	  balsu	  skaiMtāji),	  Iek	  apspriesI,	  pieņemI	  
vai	  noraidīI	  priekšlikumi	  par	  darba	  kārMbu	  un	  reglamentu.	  

9. Biedru	  sapulces	  protokolu	  paraksta	  sapulces	  vadītājs	  un	  protokolists.	  Biedru	  
sapulces	  protokoli	  ir	  biedriem	  atklāI	  dokumenI.	  Tie	  glabājas	  BIEDRĪBAS	  lietā	  
administrācijas	  atrašanās	  vietā.	  Katram	  biedram	  ir	  Iesības	  pieprasīt,	  lai	  valdes	  
priekšsēdētājs	  viņam	  izsniedz	  protokola	  norakstu,	  kopiju	  vai	  izrakstu	  no	  tā.	  
Nepieciešamības	  gadījumā	  protokols	  reģistrējams	  kompetentā	  valsts	  reģistru	  
iestādē.	  

2. Tikai	  biedru	  sapulce	  ir	  Iesīga:	  
1. apsIprināt	  BIEDRĪBAS	  statūtus,	  izdarīt	  tajos	  grozījumus	  un	  papildinājumus;	  
2. apsIprināt	  BIEDRĪBAS	  mērķus	  un	  stratēģiju;	  
3. ievēlēt	  Valdi	  un	  Revīzijas	  komisiju;	  
4. izskaMt	  un	  apsIprināt	  BIEDRĪBAS	  gada	  pārskatu,	  Valdes	  un	  Revīzijas	  komisijas	  

ziņojumus;	  
5. noteikt	  iestāšanās	  un	  biedru	  naudas	  apmēru;	  
6. apsIprināt	  BIEDRĪBAS	  budžetu;	  

6.nodaļa.	  IzpildinsLtūcija.	  

15. BIEDRĪBAS	  izpildinsItūcija	  ir	  valde,	  kas	  sastāv	  no	  5	  valdes	  locekļiem.	  
16. Valdes	  locekļus	  uz	  trim	  gadiem	  ievēlē	  biedru	  pilnsapulce.	  
17. Valdes	  locekļi	  no	  sava	  vidus	  ievēlē	  valdes	  priekšsēdētāju,	  kurš	  organizē	  valdes	  darbu.	  
18. Valdes	  pienākumi	  ir:	  

18.1. pārzināt	  un	  vadīt	  BIEDRĪBAS	  darbību,	  lai	  īstenotu	  BIERĪBAS	  izvirzītos	  mērķus	  un	  
uzdevumus	  atbilstoši	  likumiem,	  statūIem,	  biedru	  sapulces	  un	  citu	  insItūciju	  
lēmumiem;	  

18.2. pārvaldīt	  BIEDRĪBAS	  mantu	  un	  rīkoIes	  ar	  tās	  līdzekļiem	  atbilstoši	  likumiem,	  
statūIem,	  biedru	  sapulces	  un	  citu	  insItūciju	  lēmumiem;	  

18.3.sasaukt	  valdes	  sēdes	  ne	  retāk	  kā	  6	  reizes	  gadā	  
19. Valde	  ir	  Iesīga	  izlemt	  visus	  jautājumus,	  kas	  nav	  ekskluzīvā	  biedru	  sapulces	  

kompetencē.	  
20. Valdes	  locekļi	  ir	  Iesīgi	  pārstāvēt	  BIEDRĪBU	  katrs	  atsevišķi.	  
21. Valde	   ir	   Iesīga	   pieņemt	   lēmumus	   bez	   sēdes	   sasaukšanas,	   ja	   visi	   valdes	   locekļi	  

rakstveidā	  nobalso	  par	  lēmuma	  pieņemšanu.	  



22. Valdes	  loceklis	  pilda	  savus	  pienākumus	  bez	  atlīdzības.	  	  
23. Valdes	   priekšsēdētājs	   pilda	   savus	   pienākumus	   par	   atlīdzību.	   Atlīdzības	   apmēru,	  

vadoIes	  pēc	  veicamā	  darba	  apjoma	  un	  biedrības	  finanšu	  stāvokļa,	  nosaka	  ar	  biedru	  
sapulces	  lēmumu.	  

7.nodaļa.	  Biedrības	  struktūrvienības.	  

24. BIEDRĪBAS	  struktūrvienības	  izveido	  valde.	  
25. BIEDRĪBAS	   struktūrvienības	   Iesības	   un	   pienākumus	   nosaka	   tās	   nolikums.	   Nolikumu	  

izstrādā	  valde.	  

8.nodaļa.	  Revīzijas	  komisija.	  

26. BIEDRĪBAS	  finansiālās	  un	  saimnieciskās	  darbības	  kontroli	  veic	   revīzijas	  komisija,	  kuru	  
ievēl	  biedru	  sapulce	  uz	  trīs	  gadiem.	  

27. BIEDRĪBAS	  revīzijas	  komisijas	  locekļi	  nevar	  būt	  Biedrības	  valdes	  locekļi.	  
28. Revīzijas	  komisija	  

28.1. veic	  BIEDRĪBAS	  mantas	  un	  finanšu	  līdzekļu	  revīziju;	  
28.2. dod	  atzinumu	  par	  BIEDRĪBAS	  budžetu	  un	  gada	  pārskatu;	  
28.3. izvērtē	  BIEDRĪBAS	  grāmatvedības	  un	  lietvedības	  darbu;	  
28.4. sniedz	  ieteikumus	  par	  BIEDRĪBAS	  finanšu	  un	  saimnieciskās	  darbības	  

uzlabošanu.	  
29. Revīzijas	  komisija	  veic	  revīziju	  biedru	  sapulces	  noteiktajos	  termiņos,	  taču	  ne	  retāk	  kā	  

reizi	  gadā.	  
30. Biedru	   sapulce	   apsIprina	   BIEDRĪBAS	   gada	   pārskatu	   Ikai	   pēc	   revīzijas	   komisijas	  

atzinuma	  saņemšanas.	  	  

9.nodaļa.	  Finanšu	  līdzekļu	  iegūšanas	  un	  izlietošanas	  kār\ba	  

31. BIEDRĪBAS	  līdzekļus	  veido:	  
31.1.biedru	  iestāšanās	  un	  biedru	  naudas,	  	  
31.2.juridisko	  un	  fizisko	  personu	  ziedojumi;	  
31.3. ciI	   ienākumi	   no	   finansēšanas	   avoIem,	   kas	   nav	   aizliegI	   ar	   likumu	   vai	   ciIem	  

normaMvajiem	  akIem.	  
32. BIEDRĪBAS	  līdzekļi	  Iek	  izlietoI:	  

32.1. BIEDRĪBAS	  darbības	  mērķu	  īstenošanai;	  
32.2. citu	  izdevumu	  segšanai,	  kas	  saisMI	  ar	  BIEDRĪBAS	  darbības	  nodrošināšanu.	  
32.3. BIEDRĪBA	   ar	   saviem	   līdzekļiem	   un	   mantu	   ir	   Iesīga	   veikt	   visus	   normaMvajos	  

aktos	  paredzētos	  civilIesiskos	  darījumus.	  
33. BIEDRĪBAS	  saimnieciskās	  darbības	  gads	  atbilst	  kalendārajam	  gadam.	  
34. Par	  BIEDRĪBAS	  līdzekļu	  izmantošanu	  atbild	  Valde,	  bet	  kontroli	  –	  Revīzijas	  komisija	  

9.1.	  Biedru	  nauda	  

35. BIEDRĪBAS	  biedri	  maksā	  biedru	  naudu.	  
35.1. Biedru	  nauda	  BIEDRĪBĀ	  noteikta	  ziedojumu	  formā.	  Ziedojums	  nevar	  būt	  mazāks	  

kā	  €	  1.00	  mēnesī	  individuālajiem	  biedriem.	  



35.2. Biedru	  nauda	  BIEDRĪBĀ	  noteikta	  ziedojumu	  formā	  Ziedojums	  nevar	  būt	  mazāks	  
kā	  €	  3.00	  mēnesī	  juridiskajiem	  biedriem.	  

36. Biedru	  naudu	  iespējams	  maksāt	  reizi	  gadā,	  pārskaitot	  to	  BIEDRĪBAS	  bankas	  kontā.	  

9.2.	  Iestāšanās	  maksa	  
37.	  	   BIEDRĪBAI	  ir	  noteikta	  iestāšanās	  maksa.	  

37.1.	  Iestāšanās	  maksas	  apjoms	  ir	  7.00	  EUR	  fiziskajam	  personām.	  
37.2.	  Iestāšanās	  maksas	  apjoms	  ir	  20.00	  EUR	  juridiskajām	  personām.	  

10.nodaļa.	  Pašlikvidēšanās	  kār\ba	  un	  reorganizācijas	  kār\ba	  
38.	   BIEDRĪBAS	  darbība	  izbeidzas:	  

38.1.	   ar	  biedru	  sapulces	  lēmumu;	  
38.2.	   uzsākot	  biedrības	  bankrota	  procedūru;	  
38.3.	   biedru	  skaitam	  samazinoIes	  līdz	  vienam	  biedram;	  
38.4.	   ar	  Iesas	  nolēmumu;	  
38.5.	   uz	  cita	  likumā	  vai	  statūtos	  noteiktā	  pamata.	  

39.	   BIEDRĪBAS	  likvidāciju	  un	  reorganizāciju	  veic	  saskaņā	  ar	  Biedrību	  un	  nodibinājumu	  	  	  
Dibinātāju	  pilnvaroIe	  pārstāvji:	  	   	  

______________________	  /paraksta	  atšifrējums/	   	   	   	   	   	  

______________________	  /paraksta	  atšifrējums/	   	   	   	   	   	  

StatūI	  apsIprināI	  dibināšanas	  sapulcē	  Rīgā,	  2015.gada	  12.septembrī.	  


