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1.1.

1. Nodaļa
Vispārīgie noteikumi
Biedrība ir brīvprātīga autoru, izdevēju un autoru vai izdevēju pārstāvošu personu vai
personālsabiedrību apvienība, kuras nosaukums ir „LATREPRO” (turpmāk – Biedrība).

1.2.

Biedrība ir juridiska persona, kas nodibināta un reģistrēta Latvijas Republikā saskaņā ar
Latvijas Republikas tiesībām.

1.3.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2.1.

2. Nodaļa
Biedrības mērķis
Biedrības mērķis ir bez peļņas gūšanas nolūka veicināt un nodrošināt autoru un izdevēju
tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, veikt autoru un izdevēju tiesību kolektīvo
pārvaldīšanu.

3.1.

3. Nodaļa
Biedrības darbība
Biedrība darbojas Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem, Biedrības statūtiem un citiem piemērojamiem tiesību
aktiem un tiesībām.

3.2.

Biedrība darbojas, lai sasniegtu Biedrības mērķus, un šajā sakarā veic visu Biedrības
ieskatā nepieciešamo.

3.3.

Biedrībai ir tiesības piesaistīt finanšu līdzekļus, arī saņemt ziedojumus, citus materiālus
ieguldījumus un palīdzību, lai sasniegtu Biedrības mērķus.

3.4.

Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava
īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu
Biedrības mērķus.

3.5.

Biedrība izmanto un izlieto savu mantu un finanšu līdzekļus tikai, lai sasniegtu
Biedrības mērķus.

3.6.

Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

4.1.

4.2.

4. Nodaļa
Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska persona, juridiska persona un tiesībspējīga
personālsabiedrība, kas ir atzīstama par autoru vai izdevēju, vai autoru vai izdevēju
pārstāvošu personu vai personālsabiedrību, kas ar Biedrību ir noslēgusi pārstāvniecības
līgumu un kas ir samaksājusi iestāšanās naudu, ja tāda ir paredzēta.
Biedrībā ir šādi biedra statusi:

4.2.1. vecbiedrs;
4.2.2. asociētais biedrs;
4.2.3. goda biedrs.
4.3.

Biedrības vecbiedrs ir Biedrības biedrs, kurš ir bijis Biedrības dibinātājs vai Biedrības
asociētais biedrs vismaz piecus nepārtrauktus gadus, skaitot no dienas, kad attiecīgais
asociētais Biedrības biedrs ir uzņemts Biedrībā. Biedrības vecbiedrs ir pilntiesīgs
Biedrības biedrs.
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4.4.

Biedrības asociētais biedrs ir Biedrības biedrs, kurš ir uzņemts Biedrībā pēc tās
dibināšanas un nav ieguvis Biedrības vecbiedra statusu saskaņā ar Biedrības statūtu 4.6.
punktu. Biedrības asociētajam biedram ir visas Biedrības biedra tiesības, izņemot tās
tiesības, kuras norādītas Biedrības statūtu 5.2. punktā.

4.5.

Biedrības goda biedrs ir Biedrības biedrs, kurš ir uzņemts Biedrībā pēc tās dibināšanas,
ievērojot Biedrības padomes uzaicinājumu sakarā ar šīs personas būtisko atbalstu
Biedrības darbībai. Biedrības goda biedram ir visas Biedrības biedra tiesības, izņemot
tās tiesības, kuras norādītas Biedrības statūtu 5.3. punktā.

4.6.

Biedrības dibinātājs iegūst Biedrības vecbiedra statusu brīdī, kad Biedrība tiek ierakstīta
Biedrību un nodibinājumu reģistrā. Biedrības asociētais biedrs iegūst vecbiedra statusu
nākamajā dienā, kad ir notecējis nepārtraukts piecu gadu termiņš no dienas, kad
attiecīgais asociētais Biedrības biedrs ir uzņemts Biedrībā.

4.7.

Lai iestātos Biedrībā, biedra kandidāts iesniedz Biedrības padomei pieteikumu par jauna
biedra uzņemšanu Biedrībā. Šāda pieteikuma formu un tam klāt pievienojamos
dokumentus nosaka Biedrības padome.

4.8.

Lai iestātos Biedrībā Biedrības goda biedra statusā, biedra kandidāts, kurš ir saņēmis
attiecīgo Biedrības padomes uzaicinājumu, iesniedz Biedrības padomei piekrišanu būt
par Biedrības goda biedru.

4.9.

Lēmumu par jauna biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības vale. Jautājumu par
jauna biedra uzņemšanu Biedrībā Biedrības valde izskata tuvākajā sēdē, taču ne vēlāk
kā mēneša laikā no attiecīgā pieteikuma un visu atbilstošo dokumentu vai attiecīgās
piekrišanas saņemšanas dienas. Uz Biedrības valde sēdi, kurā izskata jautājumu par
jauna biedra uzņemšanu Biedrībā, ir jāuzaicina pats biedra kandidāts un jādod viņam
vārds sava viedokļa paušanai. Biedra kandidāta neierašanās nav šķērslis Biedrības
valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrības valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo
biedra kandidātam vienas nedēļas laikā no tā pieņemšanas dienas.
Lēmumā par jauna biedra uzņemšanu Biedrībā tiek fiksēts, kādu biedra statusu saskaņā
ar Statūtiem attiecīgais biedra kandidāts iegūst, kļūstot par Biedrības biedru.

4.10. Ja Biedrības valde pieņem lēmumu neuzņemt biedra kandidātu Biedrībā, attiecīgais

biedra kandidāts šo Biedrības valde lēmumu var pārsūdzēt biedru sapulcē viena mēneša
laikā no tā saņemšanas dienas. Ja arī Biedrības biedru sapulce pieņem lēmumu
neuzņemt šo biedra kandidātu Biedrībā, uzskatāms, ka attiecīgais biedra kandidāts nav
uzņemts Biedrībā, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu par jauna biedra
uzņemšanu Biedrībā ne ātrāk kā pēc gada, termiņu skaitot no Biedrības biedru sapulces
lēmuma pieņemšanas dienas.
Lemjot jautājumu par biedra kandidāta uzņemšanu Biedrībā, Biedrības biedru sapulcei
ir tiesības pieņemt tādus pašus lēmumus kā Biedrības valdei.
4.11. Ja par iestāšanos Biedrībā ir noteikt maksa, biedra kandidāts par kura uzņemšanu

Biedrībā ir pieņemts pozitīvs lēmums, iegūst Biedra statusu ar brīdi, kad biedra
kandidāts ir nomaksājis Biedrībai iestāšanās naudu. Ja šāds biedra kandidāts kavē
iestāšanās naudas samaksu 15 kalendāra dienas lēmums par viņa uzņemšanu Biedrībā
zaudē spēku.
4.12. Biedrības biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot Biedrības valdei.
4.13. Biedrības biedru no Biedrības izslēdz Biedrības biedru sapulce. Jautājumu par

Biedrības biedra izslēgšanu no Biedrības biedru sapulce izskata ne ātrāk kā divu
mēnešu un ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no dienas, kad Biedrības valde ir saņēmusi
vismaz 1/2 Biedrības biedru parakstītu motivētu pieteikumu par attiecīgā biedra
izslēgšanu no Biedrības. Biedrības biedru sapulcē, kurā izskata jautājumu par Biedrības
biedra izslēgšanu, tiek dots vārds izslēdzamajam Biedrības biedram viņa viedokļa
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paušanai. Izslēdzamā Biedrības biedra neierašanās nav šķērslis attiecīgā lēmuma
pieņemšanai. Biedrības biedru sapulces lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības, kā
arī šā lēmuma motivācijai Biedrības valde rakstiski paziņo attiecīgajam Biedrības
biedram ne vēlāk kā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

5.1.

5. Nodaļa
Biedru tiesības un pienākumi
Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, ciktāl šie statūti nenosaka savādāk;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu Biedrības

institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem u.tml.;
5.1.3. piedalīties visās Biedrības institūciju sēdēs, Biedrības organizētajos pasākumos,

iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;
5.1.4. veikt brīvprātīgo darbu Biedrības mērķu sasniegšanai;
5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, ievērojot šajos statūtos paredzēto kārtību.
5.2.

Biedrības biedram, kuram ir Biedrības asociētā biedra statuss, ir visas Biedrības biedra
tiesības, izņemot balsstiesības jautājumos par Biedrības statūtu grozīšanu, Biedrības
darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, Biedrības vecbiedra biedra naudu,
tās apmēru un samaksas kārtību.

5.3.

Biedrības biedram, kuram ir Biedrības goda biedra statuss, ir visas Biedrības biedra
tiesības, izņemot balsstiesības.

5.4.

Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

5.4.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un palīdzēt sasniegt Biedrības mērķus;
5.4.2. ievērot Biedrības statūtus un piemērojamos normatīvos tiesību aktus;
5.4.3. izpildīt savas saistības pret Biedrību, tai skaitā veikt iestāšanās naudas (ja tāda ir

paredzēta) un biedra naudas maksājumus.
5.5.

Biedrības biedrs, kuram ir Biedrības goda biedra statuss ir atbrīvots no pienākuma
maksāt iestāšanās naudu, ja tāda ir paredzēta, un biedra naudu.

5.6.

Biedrības biedrs neatbild par Biedrības saistībām, un Biedrība neatbild par Biedrības
biedra saistībām.

6.1.

6.2.

7.1.

6. Nodaļa
Iestāšanās nauda un biedra nauda
Biedrības padomei ir tiesības noteikt maksu par iestāšanos Biedrībā (iestāšanās nauda)
vienreiz kalendārajā gadā. Biedrības padome nosaka iestāšanās naudas apmēru un
samaksas kārtību attiecīgajā kalendāra gadā.
Biedru sapulcei ir tiesības noteikt biedra naudu vienreiz kalendārajā gadā. Biedru
sapulce nosaka biedra naudas apmēru un samaksas kārtību attiecīgajā kalendāra gadā.
Biedru sapulcei ir tiesības noteikt atšķirīgu biedra naudas apmēru Biedrības
vecbiedriem un asociētajiem biedriem.
7. Nodaļa
Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības
Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības izveido Biedrības padome, ja to
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nepieciešamību nosaka Biedrības vajadzības.
7.2.

Biedrības teritoriālo un citu struktūrvienību tiesības un pienākumus nosaka Biedrības
padome struktūrvienības nolikumā, to apstiprinot vienlaicīgi ar lēmumu par attiecīgās
struktūrvienības izveidošanu.

7.3.

Biedrības struktūrvienības nav juridiskas personas.

8.1.
8.2.

9.1.

8. Nodaļa
Biedrības organizatoriskā struktūra
Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce), padome un valde.
Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir revīzijas
komiteja.
9. Nodaļa
Biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
Biedru sapulce ir Biedrības augstākā lēmējinstitūcija.

9.2.

Biedru sapulci sasauc valde vai padome, vai likumā noteiktajos gadījumos – Biedrības
biedri.

9.3.

Biedru sapulce tiek sasaukta, katram Biedrības biedram vismaz 14 dienas pirms biedru
sapulces sasaukšanas ierakstītā pasta sūtījumā nosūtot vai pret parakstu personīgi
izsniedzot paziņojumu par biedru sapulces sasaukšanu, šādā paziņojumā norādot
sasaucamās biedru sapulces darba kārtību.

9.4.

Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienreiz gadā Biedrības gada pārskata
apstiprināšanai.

9.5.

Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta, ja tas ir nepieciešams Biedrības interesēs.

9.6.

Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 no visiem attiecīgajā
lēmumā balsstiesīgajiem Biedrības biedriem. Ja sasauktajai biedru sapulcei nav tiesību
pieņemt attiecīgo lēmumu saskaņā ar šā punkta pirmo teikumu, ievērojot likumu, ir
sasaucama atkārtotā biedru sapulce. Atkārtotās biedru sapulces tiesības pieņemt
attiecīgo lēmumu (lemttiesīgumu) nosaka likums.

9.7.

Biedru sapulces lēmums ir pieņemts ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem
attiecīgajā jautājumā lemttiesīgajiem Biedrības biedriem.

9.8.

Biedrības biedrs, kurš nevar piedalīties biedru sapulcē klātienē, var piedalīties biedru
sapulcē neklātienē un īstenot savas tiesības, izmantojot videozvanu vai analoģisku
elektronisko saziņas līdzekļu tehnoloģiju (turpmāk – videozvans). Biedrības biedrs,
kurš vēlas piedalīties biedru sapulcē neklātienē un īstenot savas tiesības, izmantojot
videozvanu, par to rakstiski paziņo Biedrības valdei ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas
pirms biedru sapulces norises. Saņemot minēto paziņojumu Biedrības valde, nodrošina,
ka biedru sapulce tās norises laikā var saņemt attiecīgā Biedrības biedra videozvanu, kā
arī rakstiski informē attiecīgo Biedrības biedru par videozvana lietošanas noteikumiem.
Biedrība un Biedrības biedrs katrs sedz savas izmaksas, kuras rodas sakarā ar
videozvana lietošanu.

9.9.

Biedru sapulci vada Biedrības valdes priekšsēdētājs, ja biedru sapulce neieceļ citu
sapulces vadītāju. Biedru sapulce ieceļ biedru sapulces protokolistu.

9.10. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Biedru sapulces protokolu paraksta biedru

sapulces vadītājs un protokolists.
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10. Nodaļa
Biedrības padome
10.1. Biedrības padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas sastāv no četriem padomes
locekļiem. Biedrības padome pārstāv Biedrības biedru intereses biedru sapulču
starplaikā un uzrauga Biedrības valdes darbību.
10.2. Par Biedrības padomes locekli var būt tikai rīcībspējīga persona. Par Biedrības

padomes locekli nedrīkst būt Biedrības valdes loceklis, persona, kura ir noslēgusi darba
līgumu ar Biedrību vai atkarīgā pārvaldījuma subjekta (Autortiesību kolektīvā
pārvaldījuma likuma izpratnē) valdes vai padomes loceklis.
10.3. Biedrības padomes locekļus ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem. Lai nodrošinātu visu

Biedrības biedru interešu pārstāvību Biedrības padomē, Biedrības padomes locekļi tiek
ievēlēti pēc šāda principa – viens Biedrības padomes loceklis tiek ievēlēts Biedrības
padomē, pārstāvot rakstnieku intereses, viens Biedrības padomes loceklis tiek ievēlēts
Biedrības padomē, pārstāvot žurnālistu intereses, viens Biedrības padomes loceklis tiek
ievēlēts Biedrības padomē, pārstāvot grāmatu izdevēju intereses, un viens Biedrības
padomes loceklis tiek ievēlēts Biedrības padomē, pārstāvot preses izdevēju intereses.
10.4. Biedrības padome no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju, kurš organizē Biedrības

padomes darbu.
10.5. Biedrības padomes locekļu tiesības saņemt atlīdzību, šādas atlīdzības apmēru un

izmaksas kārtību nosaka biedru sapulce.
10.6. Biedrības padomes loceklis jebkurā laikā var atstāt padomes locekļa amatu, par to

iesniedzot paziņojumu Biedrībai. Ja Biedrības padomes loceklis atstāj amatu, biedru
sapulce nekavējoties ievēlē jaunu padomes locekli uz atlikušo Biedrības padomes
pilnvaru laiku. Līdz jauna padomes locekļa ievēlēšanai, atlikušie Biedrības padomes
locekļi ar vienbalsīgu lēmumu ieceļ Biedrības padomes pagaidu locekli, ievērojot šo
statūtu 10.3. punktā paredzēto Biedrības padomes locekļa izvēlēšanas un ievēlēšanas
principu.
10.7. Biedrības padomes sēdi var sasaukt katrs Biedrības padomes loceklis, par to pienācīgi

paziņojot pārējiem Biedrības padomes locekļiem un šādā paziņojumā norādot
sasaucamās Biedrības padomes sēdes darba kārtību.
10.8. Biedrības padomei ir tiesības pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs

Biedrības padomes locekļi.
10.9. Biedrības padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs no Biedrības

padomes sēdē klātesošajiem Biedrības padomes locekļiem, ja Biedrības padomes sēdē
piedalās visi Biedrības padomes locekļi, vai ja par to nobalso vismaz divi no Biedrības
padomes sēdē klātesošajiem Biedrības padomes locekļiem, ja Biedrības padomes sēdē
piedalās trīs Biedrības padomes locekļi.
10.10. Biedrības padomes sēdi vada Biedrības padomes priekšsēdētājs vai cits Biedrības

padomes locekļu iecelts Biedrības padomes loceklis. Biedrības padome ieceļ Biedrības
padomes sēdes protokolistu.
10.11. Biedrības padomes sēdes gaita tiek protokolēta. Biedrības padomes sēdes protokolu

paraksta Biedrības padomes sēdes vadītājs un protokolists.

11. Nodaļa
Biedrības valde
11.1. Biedrības valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
Biedrības valde vada un pārstāv Biedrību.
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11.2. Biedrības valdes locekļus ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.
11.3. Biedrības valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Biedrības

valdes darbu.
11.4. Katram Biedrības valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
11.5. Biedrības valdes locekļu tiesības saņemt atlīdzību, šādas atlīdzības apmēru un izmaksas

kārtību nosaka biedru sapulce.
11.6. Biedru sapulce var atsaukt Biedrības valdes locekli no amata tikai tad, ja tam ir svarīgs

iemesls.
11.7. Biedrības valdes sēdi var sasaukt katrs Biedrības valdes loceklis, par to pienācīgi

paziņojot pārējiem Biedrības valdes locekļiem un šādā paziņojumā norādot sasaucamās
Biedrības valdes sēdes darba kārtību.
11.8. Biedrības valdei ir tiesības pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vismaz divi Biedrības

valdes locekļi.
11.9. Biedrības valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divi no Biedrības valdes

sēdē klātesošajiem Biedrības valdes locekļiem, ja Biedrības valdes sēdē piedalās visi
Biedrības valdes locekļi, vai ja par to nobalso abi no Biedrības valdes sēdē
klātesošajiem Biedrības valdes locekļiem, ja Biedrības valdes sēdē piedalās divi
Biedrības valdes locekļi.
11.10. Biedrības padome nosaka kārtību, kādā tiek novērsts Biedrības valdes locekļa interešu

konflikts.
11.11. Biedrības valdes sēdi vada Biedrības valdes priekšsēdētājs vai cits Biedrības valdes

locekļu iecelts Biedrības valdes loceklis. Biedrības valde ieceļ Biedrības valdes sēdes
protokolistu.
11.12. Biedrības valdes sēdes gaita tiek protokolēta. Biedrības valdes sēdes protokolu paraksta

Biedrības valdes sēdes vadītājs un protokolists.
12. Nodaļa
Biedrības revīzijas komiteja
12.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir revīzijas
komiteja, kura sastāv no trīs revīzijas komitejas locekļiem. Revīzijas komiteja pārzina
un vada Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju kopīgi.
12.2. Revīzijas komitejas locekļus ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem. Revīzijas komitejas

loceklis nevar būt Biedrības padomes vai valdes loceklis.
12.3. Revīzijas komitejas locekļu tiesības saņemt atlīdzību, šādas atlīdzības apmēru un

izmaksas kārtību nosaka biedru sapulce.
12.4. Revīzijas komiteja veic Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju, tai

skaitā dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu, izvērtē Biedrības grāmatvedības un
lietvedības darbu, sniedz ieteikumus par Biedrības saimnieciskās un finansiālās
darbības uzlabošanu.
12.5. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas veikšanas nolūkos revīzijas

komitejai ir tiesības iepazīties ar jebkādiem Biedrības dokumentiem, un saņemt no
Biedrības valdes, kā arī Biedrības darbiniekiem tai nepieciešamo informāciju.
12.6. Revīzijas komiteja veic Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kārtējo revīziju

līdz kalendāra gada februārim par iepriekšējo kalendāro gadu.
12.7. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revīzijas komitejas

7

atzinuma saņemšanas.
12.8. Biedru sapulce var uzdot revīzijas komitejai veikt Biedrības saimnieciskās un

finansiālās darbības ārkārtas revīziju, nosakot konkrētus šādas revīzijas uzdevumus un
saprātīgu termiņu šādas revīzijas veikšanai.
12.9. Revīzijas komitejas sēdi var sasaukt jebkurš revīzijas komitejas loceklis par to

pienācīgi paziņojot pārējiem revīzijas komitejas locekļiem un šādā paziņojumā norādot
sasaucamās revīzijas komitejas sēdes darba kārtību.
12.10. Revīzijas komitejai ir tiesības pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās visi revīzijas

komitejas locekļi.
12.11. Revīzijas komitejas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divi revīzijas

komitejas locekļi.
12.12. Revīzijas komitejas sēdi vada revīzijas komitejas iecelts revīzijas komitejas loceklis.

Revīzijas komiteja ieceļ revīzijas komitejas sēdes protokolistu.
12.13. Revīzijas komitejas sēdes gaita tiek protokolēta. Revīzijas komitejas sēdes protokolu

paraksta revīzijas komitejas sēdes vadītājs un protokolists.
12.14. Biedrības ikgadējā atklātības ziņojumā iekļautos grāmatvedības datus pārbauda un par

tiem ziņojumu sniedz zvērināts revidents. Zvērinātu revidentu ieceļ biedru sapulce uz
trīs gadiem.
Rīgā 2017. gada 22. decembrī
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