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1. nodaļa. Biedrības nosaukums. 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latgales Tūrisma asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība). 

2. nodaļa. Biedrības mērķi. 

2.1. Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. Veicināt labvēlīgu vidi tūrisma attīstībai un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību 

Latgalē; 

2.1.2. Identificēt, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru; 

2.1.3. Veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Latgalē; 

2.1.4. Veikt Latgales tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū; 

2.1.5. Pārstāvēt biedrības intereses valsts, pašvaldību iestādēs un citās organizācijās, kā arī 

ārvalstu institūcijās; 

2.1.6. Sekmēt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Latgalē; 

2.1.7. Izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus; 

2.1.8. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām u.c. organizācijām; 

2.1.9. Piedalīties tūrisma nozares standartu un normatīvo dokumentu izstrādāšanā, ieviešanā, 

sertificēšanas un kontroles procesos; 

2.1.10. Sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma 

informācijas datu bāzes veidošanu, veicināt sadarbību ar pašvaldībām un valsts 

struktūrām par TIC un citu informācijas sniedzēju attīstību.  

2.1.11. Veicināt investīciju piesaistīšanu tūrisma nozares attīstībai Latgalē; 

2.1.12. Veicināt sadarbību tūrismā iesaistīto pušu starpā, kā arī sadarbību ar citu nozaru 

uzņēmējiem un iestādēm reģiona tūrisma nozares attīstības vārdā. 

2.2. Biedrība savu mērķu sasniegšanai var: 

2.2.1. attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā, organizējot kopīgus projektus; 

2.2.2. piesaistīt investīcijas projektu realizācijai; 

2.2.3. konsultēt tūrisma profesionālajos, ekonomikas, juridiskajos un informācijas jautājumos; 

2.2.4. kontrolēt piesaistīto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem; 

2.2.5. izveidot Latgales tūrisma attīstības fondu; 

2.2.6. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām organizācijām; 

2.2.7.     veikt tūrisma tirgus izpēti, analīzi, izveidot vienotu statistikas sistēmu reģionā, balstoties 

uz to veidot ik gadu mārketinga pasākumu plānu. 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona, kura atbalsta vai veic darbību tūrisma jomā, 

iesniedzot Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt 

pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās 

sēdes laikā, taču ne ilgāk kā laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā 

izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pieteicēju, dodot viņam iespēju paust savu viedokli. Pieteicēja 

neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo 

pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru 

kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot par to iesniegumu. 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 



4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.5.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar biedrības mērķiem. 

4.6. Izslēgšana no biedrības: 

4.6.1. Biedru var izslēgt no biedrības, pamatojoties uz valdes vai citas institūcijas lēmumu statūtos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā. Statūtos var noteikt, ka biedru var izslēgt no biedrības, pamatojoties uz 

biedru sapulces lēmumu. 

4.6.2. Neatkarīgi no statūtu noteikumiem biedru var izslēgt no biedrības, ja tam ir svarīgs iemesls. Par 

svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums vai būtiska kaitējuma nodarīšana 

biedrībai. 

4.6.3. Biedrības valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa 

izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu). 

4.7.3. Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valde vai cita institūcija, biedram ir tiesības prasīt jautājuma 

izskatīšanu biedru sapulcē. 

 

 
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 

5.1.4. ierosināt kopsapulces sasaukšanu, 

5.1.5. izmantot Biedrības rīcībā esošos zinātniskos un informatīvos materiālus, 

5.1.6. piedalīties Biedrības valdes sēdēs, 

5.1.7. izstāties no Biedrības. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 

5.2.4. aizstāvēt un atbalstīt Biedrības intereses, 

5.2.5. informēt Biedrību par izmaiņām savā darbībā tūrisma jomā. 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

5.4. Biedrības biedrs ir balsstiesīgs, ja tas ir samaksājis biedra naudu. 

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības; 

6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienību 

nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru sapulcē ir pienākums piedalīties visiem Biedrības biedriem. Biedrus sapulcē pārstāv juridisko 

personu vadītāji vai to rakstiski pilnvarotie pārstāvji un fiziskās personas. 

7.3. Biedru sapulci sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā. 

7.4. Ārkārtas biedru sapulci sasauc pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena 

desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.  

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā četrpadsmit darba dienas pirms sapulces nosūtot biedram 

rakstisku uzaicinājumu elektroniski e-pastā. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no biedriem. 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā sasauc atkārtotu biedru 

sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās 



vismaz trīs biedri. 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošajiem biedriem. Tai 

skaitā lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to 

nobalso vairāk nekā 2/3 no klātesošajiem biedriem. 

8. nodaļa. Izpildinstitūcija. 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no desmit valdes locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce. 

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, un 

priekšsēdētāja vietnieku. 

8.3. Valde pieņem lēmumu, balsojot. Vienāda balsu skaita gadījumā, valdes priekšsēdētāja balss ir 

izšķirošā. 

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 

8.5. Paraksta tiesības ir valdes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un vienam valdes loceklim pēc 

valdes lēmuma. 

8.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

8.7. Valdes sēdi sasauc pēc nepieciešamības vai kāda valdes locekļa iniciatīvas, bet ne retāk kā četras 

reizes gadā. 

8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās  vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valde ir tiesīga pieņemt 

lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par kāda lēmuma pieņemšanu. 

8.9. Biedrības valde tiek pārvēlēta pēc ne mazāk kā 10 biedru ierosinājuma. 
 

9. nodaļa. Revidents. 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 

diviem gadiem. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt valdes loceklis. 

9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu pēc Revidenta atzinuma saņemšanas. 

10. nodaļa. Biedru nauda 

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmērus un iekasēšanas kārtību 

nosaka Biedrības valde un tā nedrīkst mainīties viena kalendārā gada laikā. 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētāja:     ________________________ / ____________________________ / 

                                                                                        (Jeļena Kijaško) 

 

 

 

 

Statūti apstiprināti biedrības biedru sapulcē tiešsaistē 2021. gada 07. jūnijā. 

 


