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1. NODAĻA. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  

1.1. Biedrība “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība) ir biedrība, kas uz brīvprātības 

principiem apvieno Latvijas Republikas vietējās pašvaldības, kuru administratīvā teritorija saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem ir atzīta par republikas pilsētu. 

1.2. Biedrības pilns nosaukums ir “Latvijas Lielo pilsētu asociācija”, saīsinātais nosaukums – „LLPA”, bet 

nosaukums angļu valodā „Association of Major Cities of Latvia”. 

 

2. NODAĻA. BIEDRĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

2.1. Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. īstenot republikas pilsētu tiesisko interešu aizsardzību; 

2.1.2. veicināt republikas pilsētu un šo vietējo pašvaldību savstarpējo sadarbību,  

2.1.3. veicināt republikas pilsētu un šo vietējo pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, 

starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām; 

2.1.4. veicināt republikas pilsētu un vietējo pašvaldību attīstību. 

2.2. Biedrības uzdevumi ir: 

2.2.1. ar likumīgiem līdzekļiem pārstāvēt un aizstāvēt Biedrības biedru intereses un tiesības; 

2.2.2. organizēt Biedrības biedru kopīga viedokļa sagatavošanu jebkuros Biedrības biedru intereses 

skarošos jautājumos; 

2.2.3. veicināt neracionālu Biedrības biedru darbību reglamentējošu normatīvo aktu tiesību normu 

pārskatīšanu vai grozīšanu, iesniegt attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem; 

2.2.4. organizēt tikšanās, sanāksmes, seminārus, mācības un jebkurus citus Biedrības biedru viedokļu 

un pieredzes apmaiņas pasākumus; 

2.2.5. piesaistot finansējumu, īstenot projektus, lai sasniegtu Biedrības Statūtos noteiktos Biedrības 

mērķus. 

2.2.6. kā arī veikt citus uzdevumus, lai sasniegtu Biedrības Statūtos noteiktos Biedrības mērķus. 

 

3. NODAĻA. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. NODAĻA. BIEDRS, TĀ IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, TĀ IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA 

NO BIEDRĪBAS 

4.1. Par Biedrības biedru var būt Latvijas Republikas vietējā pašvaldība, kuras administratīvā teritorija 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem atzīta par republikas pilsētu, un ja attiecīgā biedra pašvaldības 

dome ir pieņēmusi lēmumu par iestāšanos Biedrībā un to rakstveidā iesniegusi Biedrībai. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības biedru kopsapulce, ar klātesošo biedru 

vienkāršu balsu vairākumu. Biedru kopsapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz 

sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs – pilsētas domes priekšsēdētājs vai viņa 



 

3  

pilnvarota persona - un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis 

attiecīgā lēmuma pieņemšanai. Biedrībai motivēts biedru kopsapulces lēmums rakstveidā jāpaziņo 

pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas dienas. 

4.3. Ja biedru kopsapulce nobalso pret pieteicēja uzņemšanu par Biedrības biedru, tad pieteicējam ir tiesības 

iesniegt atkārtotu pieteikumu pēc gada, kad pieņemts attiecīgais lēmums. Biedru kopsapulcei ir tiesības 

noteikt citādu termiņu par pieteicēja atkārtota pieteikuma uzņemšanai Biedrībā skatīšanu. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, ja ir attiecīgas pašvaldības domes pieņemts lēmums par 

izstāšanos no Biedrības. Par izstāšanos no Biedrības nekavējoties ir rakstveidā jāpaziņo biedru 

kopsapulcei, kura tuvākajā sēdē lemj par Biedrības biedra izslēgšanu no Biedrības. 

4.5. Biedru bez tā piekrišanas var izslēgt no Biedrības ar biedru kopsapulces lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs vairāk kā sešus mēnešus nav nomaksājis ikgadējo biedra naudu; 

4.5.2. biedrs nepilda biedru kopsapulces lēmumus; 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto. 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu biedru kopsapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 

izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav 

šķērslis attiecīgā lēmuma pieņemšanai. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības pieņem Biedrības 

biedru kopsapulce, ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu. Biedrībai lēmums par biedra 

izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu 

laikā no tā pieņemšanas dienas 

 

5. NODAĻA. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

5.1. Biedrības biedram 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, 

5.2. Biedrības biedra pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru kopsapulces lēmumus  

5.2.2. regulāri maksāt ikgadējo biedra naudu, 

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

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no 

citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 
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6. NODAĻA. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS 

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

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības 

nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru kopsapulce. 

 

7. NODAĻA. BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA. 

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes un lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Attiecīgo biedru kopsapulcē parasti pārstāv 

pilsētas domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. 

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības. 

7.4. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējā finanšu gada noslēguma Biedrības izpilddirektors sasauc biedru 

kopsapulci nākamā saimnieciskā darbības perioda budžeta apstiprināšanai. Pēc kārtējā saimnieciskā gada 

noslēguma, ne vēlāk kā līdz 1.martam Biedrības izpilddirektors sasauc biedru kopsapulci, kas izskata un 

apstiprina iepriekšējā saimnieciskā gada darbības rezultātus un finanšu pārskatu. 

7.5. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc Biedrības izpilddirektora vai Biedrības prezidenta 

iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa vismaz viens Biedrības biedrs, norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kopsapulces nosūtot katram biedram 

rakstisku uzaicinājumu. Steidzamos gadījumos ir iespējams uzaicinājumu biedru kopsapulcei nosūtīt 

vēlāk, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms attiecīgās biedru kopsapulces. 

7.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru 

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

piedalās vismaz divi biedri. 

7.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. 

Lēmums par statūtu grozījumiem, jaunu statūtu apstiprināšanu, Biedrības darbības izbeigšanu un 

turpināšanu, ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

 

8. NODAĻA. BIEDRĪBAS IZPILDINSTITŪCIJA. 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības valde, kurā ietilpst Biedrības prezidents un Biedrības 

izpilddirektors. 

8.2. Biedru kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu apstiprina sarakstu, saskaņā ar kuru biedri attiecīgajā 

secībā un noteiktajā periodā iegūst tiesības deleģēt savu pārstāvi Biedrības prezidenta amatam. Biedrības 

prezidents parasti ir domas priekšsēdētājs, ja vien biedra dome nenolemj citādāk. 

8.3. Biedrības prezidents atrodas amatā vienu kalendāro gadu, ja vien biedru kopsapulce nenolemj citādāk. 

Pēc termiņa beigām Biedrības prezidents atbilstoši apstiprinātajam sarakstam nodod savas prezidenta 

pilnvaras nākamajam biedram. 

8.4. Biedrības prezidenta amats nav algots. 
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8.5. Biedrības prezidents: 

8.5.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv atsevišķi Biedrību attiecībās ar trešajām personām; 

8.5.2. uzrauga Biedrības izpilddirektora darbību, apstiprina izpilddirektora apstiprinātā budžeta 

ietvaros sagatavotos vai slēgtos saimnieciskās darbības līgumu, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā, 

bet ilgtermiņa darījumos pēc to gada vērtības pārsniedz LVL 3000,00 (trīs tūkstoši latu) apmēru. 

8.5.3. vada biedru kopsapulces, kā arī jebkuru citu biedru sanāksmi vai tikšanos ar trešajām 

personām; 

8.5.4. pastāvīgi vai pēc kāda biedra priekšlikuma ierosina sasaukt ārpuskārtas biedru kopsapulci, 

nosakot dienas kārtības jautājumus un kopsapulces norises vietu, laiku. 

8.6. Prezidents ir Biedrības valdes priekšsēdētājs. 

8.7. Ja Biedrības prezidents svarīgu apstākļu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, tad Biedrības prezidenta 

pienākumus pilda tas biedrs, kuram saskaņā ar apstiprināto sarakstu ir tiesības nākamajam deleģēt savu 

pārstāvi Biedrības prezidenta amatam. 

8.8. Biedrības izpilddirektoru ar vienkāršu klātesošo biedru balsu vairākumu ieceļ biedru kopsapulce. 

8.9. Izpilddirektors pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēri tiek noteikti darba līgumā. 

8.10. Biedrības izpilddirektors: 

8.10.1. nodrošina Biedrības biedru kopsapulču, Biedrības prezidenta lēmumu izpildi; 

8.10.2. vada Biedrības ikdienas darbus; 

8.10.3. organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti un nodrošina finanšu disciplīnas ievērošanu; 

8.10.4. pēc Biedrības prezidenta vai biedru ierosinājuma paziņo biedriem un uzaicinātām personām par 

ārpuskārtas biedru kopsapulci, nosūta dienas kārtību un pievienotos materiālus; 

8.10.5. bez īpaša uzaicinājuma sasauc Statūtu 7.4. punktā noteikto biedru kopsapulci; 

8.10.6. kā arī veic citus pienākumus, kas paredzēti Izpilddirektora darba reglamentā, kuru ar vienkāršu 

balsu vairākumu apstiprina biedru kopsapulce. 

8.11. Izpilddirektors bez atsevišķa pilnvarojuma ir tiesīgs atsevišķi pārstāvēt Biedrību attiecības ar trešajām 

personām. 

8.12. Ja, pieņemot lēmumus, kuri ietilpst abu Biedrības valdes locekļu kompetencē, valdes locekļu balsis 

dalās, tad tiek sasaukta biedru kopsapulce, kura ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem lēmumu. 

8.13. Biedrības ikdienas darbības un organizatorisko jautājumu risināšanai tiek izveidots Biedrības birojs, 

kuru vada izpilddirektors. 

 

9. NODAĻA. REVIDENTS 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents. 

9.2. Revidents: 

9.2.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
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9.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.3. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.  

9.4. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas. 

 

10. NODAĻA. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA, LIKVIDĀCIJA UN 

REORGANIZĀCIJA 

10.1. Biedrības darbības izbeigšana, likvidācija un reorganizācija notiek saskaņā ar Biedrību un 

nodibinājumu likumu. 

 

Izpilddirektors:   

 

  ______________________ /  Jānis Kalviņš / 

   (paraksts) 

 

 

        

 

 

Statūti apstiprināti saskaņā ar Biedru kopsapulces 2009. gada ____.___________ lēmumu (protokols nr. 

_____), Rīgā 


