Biedrības “Pierīgas tūrisma asociācija”
statūti
1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums latviski ir “Pierīgas tūrisma asociācija” (turpmāk - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā: “Tourism Association of Riga
Region”.
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā: “Туристическая ассоциация
Пририжья”.
1.4. Asociācijas nosaukuma saīsinājums: PTA.
2. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi:
2.1.1.
veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma
nozares attīstību Pierīgā;
2.1.2.
veidot un uzturēt tūristiem pievilcīgu Pierīgas tēlu – koordinēt zīmolu
EXIT RĪGA;
2.1.3.
identificēt, plānot, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma
infrastruktūru;
2.1.4.
veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību
Pierīgā;
2.1.5.
veikt Pierīgas tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā
tirgū;
2.1.6.
pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās
organizācijās, tūrisma uzņēmumos, kā arī ārvalstu institūcijās;
2.1.7.
sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību;
2.1.8.
veicināt jaunu darba vietu rašanos;
2.1.9.
izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un
darbiniekus, kā arī gidus un citas tūrismā iesaistītas personas;
2.1.10. piedalīties tūrisma nozares standartu un kvalitātes prasību izstrādē un
veicināt to izpildi Pierīgā;
2.1.11. sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un
vienotas tūrisma informācijas datu bāzes veidošanu.
2.2. Biedrība savu mērķu sasniegšanai var:
2.2.1.
attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā, veidojot kopīgus projektus;
2.2.2.
piesaistīt līdzekļus projektu realizācijai;
2.2.3.
konsultēt tūrisma nozares pārstāvjus finanšu, ekonomikas, juridiskajos
un citos jautājumos;
2.2.4.
kontrolēt piesaistīto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem;
2.2.5.
sadarboties ar līdzīgām Latvijas un ārvalstu organizācijām.
3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
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4.1. Jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība var izteikt vēlmi iestāties Biedrībā, iesniedzot noteiktas formas
rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam pievienojamo dokumentu sarakstu
nosaka Biedrības padome.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem padome. Padomei pieteicēja
lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz padomes sēdi, kurā izskata
pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa
paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai.
Padomei motivēts lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam 1 (vienas) nedēļas laikā
no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstiski var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.
Iesniegumu izskata nākamajā biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida
pieteicēja lūgumu, un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt
atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 (viena) kalendārā gada.
4.4. Biedrs jebkurā laikā var izstāties no Biedrības, par to padomei paziņojot rakstiski.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar padomes lēmumu, ja:
4.5.1.
biedrs vairāk nekā 12 (divpadsmit) mēnešus nav maksājis biedra naudu;
4.5.2.
biedrs nepilda biedru kopsapulces un padomes lēmumus;
4.5.3.
biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4.
biedrs nav piedalījies vismaz 2 (divās) biedru kopsapulcēs pēc kārtas.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu padome izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis padomes lēmuma pieņemšanai. Valdei
lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma pamatojums jāpaziņo
rakstiski izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. 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, tostarp iepazīties ar visu
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3.
piedalīties visos Biedrības rīkotajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4.
ierosināt biedru kopsapulces sasaukšanu;
5.1.5.
izmantot Biedrības rīcībā esošos zinātniskos un informatīvos materiālus;
5.1.6.
piedalīties Biedrības padomes sēdēs un iepazīties ar tās lēmumiem;
5.1.7.
izstāties no Biedrības.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1.
ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un padomes
lēmumus;
5.2.2.
regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3.
ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu
realizēšanu;
5.2.4.
aizstāvēt un atbalstīt Biedrības intereses.
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5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai padomes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
5.4. Biedrības biedrs ir balsstiesīgs, ja ir samaksājis biedra naudu.
6. 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.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.
Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Juridisko personu
biedrus kopsapulcē pārstāv juridisko personu vadītāji vai to rakstiski pilnvarotie
pārstāvji.
Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
Ārkārtas biedru kopsapulci var sasaukt pēc valdes vai arī, ja to rakstiski pieprasa
ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
Biedru kopsapulci sasauc ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms biedru
kopsapulces, nosūtot biedriem rakstisku uzaicinājumu.
Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse balsstiesīgo
biedru.
Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā
tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2
(divi) balsstiesīgi biedri.
Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem,
Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk
nekā divas trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

8. Biedrības pārvaldes institūcijas
8.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir padome un valde.
8.2. Biedrības lēmējinstitūcija ir Biedrības padome.
8.3. Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības valde.
9. Padome
9.1. Biedrības padome ir biedru kopsapulces ievēlēta konsultatīva pārstāvju
lēmējinstitūcija.
9.2. Padome sastāv vismaz no 9 (deviņiem) padomes locekļiem. Publiskā sektora
pārstāvji nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no visām balsstiesībām.
9.3. Padomes locekļi sadala savus pienākumus savā starpā un ievēlē padomes
priekšsēdētāju.
9.4. Padomes priekšsēdētājs publiski pārstāv Biedrību un pauž nostāju Biedrībai
svarīgos jautājumos. Padomes priekšsēdētājs var pilnvarot Biedrības valdi paust
oficiālo Biedrības viedokli.
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9.5. Biedru kopsapulce padomi ievēl uz vienu gadu, ievērojot pēctecības principu, kas
paredz, ka kārtējās padomes vēlēšanās vismaz viena trešdaļa padomes locekļu tiek
ievēlēti atkārtoti.
9.6. Biedrības padomes locekļus var ievēlēt atkārtoti.
9.7. Padome:
9.7.1.
izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģijas, attīstības programmas un
citus plānošanas dokumentus;
9.7.2.
izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
9.7.3.
lemj par Biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs
vai organizācijās;
9.7.4.
lemj citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav
biedru kopsapulces vai valdes kompetencē.
9.8. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, valde vai vismaz (5) pieci padomes
locekļi. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no padomes
locekļiem. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no
klātesošajiem padomes locekļiem.
9.9. Biedrības padomes sēdes ir atklātas. Atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt
aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo padomes locekļu vai valde.
9.10. Padomes locekļi darbojas brīvprātīgi, taču par atsevišķu uzdevumu veikšanu var
noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.
9.11. Padomes locekļiem savā darbībā jāaizstāv visas Biedrības darbības teritorijas
intereses un tie nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām interesēm,
ja tās ir pretrunā ar Biedrības izstrādātiem plānošanas dokumentiem un Biedrības
darbības mērķi.
9.12. Padomes locekli var izslēgt no padomes, bet priekšsēdētāju var atcelt no amata
un izslēgt no padomes, ja to ierosina 3 (trīs) padomes locekļi. Par pamatu padomes
locekļa izslēgšanai vai padomes priekšsēdētāja atcelšanai no amata var būt fakts,
ka viņš pārkāpj Biedrības statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu
darbību kavē Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Ja padomes locekli
izslēdz, tiek noteiktas ārkārtas vēlēšanas. Padomes priekšsēdētāju atstādina no
amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse padomes
locekļu.
9.13. Balsot padomes sēdes jautājumos var klātienē vai elektroniski vai uz pilnvaras
pamata. Pilnvarojot kādu no padomes locekļiem, pirms balsošanas par attiecīgo
padomes sēdes jautājumu, attiecīgajam padomes loceklim ir jānodrošina sava
balsojuma paušana kādam no padomes locekļiem, kas savukārt informē padomi
par balsojumu.
9.14. Padomes sēdes protokolus apstiprina nākamajā padomes sēdē vai elektroniski.
10. Valde
10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv Biedrību. Katram valdes
loceklim ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Biedrību. Valdi ievēl biedru
kopsapulce ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Biedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes
locekļiem. Valdes locekļi sadala savus pienākumus savā starpā un ievēl arī valdes
priekšsēdētāju.
10.2. Biedrības valdes locekļus valdē var ievēlēt atkārtoti.
10.3. Biedrības valde vada Biedrības saimniecisko darbību. Par valdes locekļa
pienākumu pildīšanu padome nosaka atlīdzību un tās izmaksu kārtību.
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10.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces
vai padomes kompetencē.
10.5. Biedru kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Biedrības valdei
ir nepieciešama biedru kopsapulces piekrišana.
10.6. Valdes loceklis nevar būt arī padomes loceklis.
10.7. Ar biedru kopsapulces lēmumu Biedrības valdi var atbrīvot pirms tās pilnvaru
termiņa izbeigšanās. Biedrības valdes atbrīvošanu var ierosināt puse Biedrības
biedru, padome vai valde.
10.8. Valdi var atbrīvot tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā
gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt
Biedrību, kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm, kā arī Biedrības biedru
uzticības zaudēšana.
11. Revidents
11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru
biedru kopsapulce ievēl uz diviem gadiem.
11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
11.3. Revidents:
11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
11.3.2. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;
11.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk
kā 1 (vienu) reizi gadā.
11.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta
atzinuma saņemšanas.
12. Biedru nauda
12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu 1 (vienu) reizi gadā Padomes noteiktajā
kārtībā un apmērā.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē 2020.gada 23.decembrī.

_________________ / Aiva Vancāne /

_________________ / Elīna Brigmane /
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