
 

 

 

 

 

 

Biedrības 

“Latvijas Arhitektu savienība” 

statūti 
  



1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi. 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Arhitektu savienība” (saīsināti un turpmāk 

tekstā – LAS). Biedrībai ir nosaukuma tulkojums angļu valodā- "The Latvian 
Association of Architects". LAS dibināta 1924. gada 2.februārī ar nosaukumu 
“Latvijas Arhitektu Biedrība”. 

1.2. LAS ir profesionāla arhitektu biedrība.  
1.3. LAS ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem 

statūtiem, zīmogu, patstāvīgu līdzekļu uzskaiti, norēķinu kontiem bankās, 
kustamo un nekustamo īpašumu, simboliku un citiem rekvizītiem. 

1.4. LAS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
1.5. LAS juridiskā adrese: Torņa ielā 11, Rīgā, LV 1050, Latvija. 
2. nodaļa. LAS darbības mērķi un uzdevumi. 
2.1. LAS mērķi: 
2.1.1. apvienot un koordinēt Latvijas arhitektu, ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas 

arhitektu un sabiedrības centienus arhitektūras un kultūrvēsturiskās vides 
saglabāšanā, izkopšanā un tālākā attīstībā Latvijā, kā arī veicināt arhitekta 
profesijas līdzdalību kultūras, saimnieciskajā un sociālajā dzīvē; 

2.1.2. sadarboties ar Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm jautājumos, kas skar 
visu arhitektūras jomu praksi, izglītību, zinātni, arhitekta sociālo apstākļu 
nodrošinājumu un tiesību aizsardzību, kā arī būvpolitiku un citus ar 
arhitekta darbību saistītos jautājumus; 

2.2. LAS uzdevumi: 
2.2.1. nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus 

priekšnosacījumus LAS mērķu īstenošanai; 
2.2.2. popularizēt un izskaidrot arhitektūru Latvijā; 
2.2.3. apzināt un dokumentēt Latvijas un latviešu arhitektu darbus; 
2.2.4. publicēt informatīvus un zinātniskus izdevumus par arhitektūru Latvijā un 

pasaulē; 
2.2.5. veicināt arhitektu tālāk izglītību un pieredzes apmaiņu Latvijā un pasaulē; 
2.2.6. organizēt arhitekta prakses sertificēšanu atbilstoši spēkā esošajiem 

likumdošanas aktiem, kā arī veikt citu radniecīgu profesiju sertificēšanu, ja 
to lūdz attiecīgās profesionālās organizācijas; 

2.2.7. piesaistīt ziedojumus un citus finanšu līdzekļus statūtos paredzēto mērķu 
īstenošanai; 

2.2.8. dibināt profesionālās attīstības, pašpalīdzības, arhitektūras veicināšanas, 
mantojuma saglabāšanas un citas kopas vai fondus, kā arī citas 
organizācijas, ievērojot Biedrību un nodibinājuma likuma noteikumus; 

2.2.9. piešķirt stipendijas, prēmijas un pabalstus, kā arī veicināt atzinību 
piešķiršanu LAS biedriem; 

2.2.10. veikt citus ar LAS mērķiem saistītus uzdevumus. 
3. nodaļa. LAS organizatoriskā uzbūve. 
3.1. LAS veido tās biedru kopums. 
3.2. LAS augstākā lēmējinstitūcija ir LAS biedru sapulce – LAS Kongress (turpmāk 

tekstā Kongress). 



3.3. Kongresu starplaikos Biedrību un nodibinājumu likuma un statūtu 
pieļautajās robežās LAS lēmējinstitūcijas funkcijas pilda LAS Padome 
(turpmāk tekstā Padome). 

3.4. LAS izpildinstitūcija ir LAS Valde (turpmāk tekstā Valde). 
4. nodaļa. LAS biedri. 
4.1. LAS biedri var būt fiziskas personas. 
4.2. LAS darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu – goda biedri, asociētie 

biedri un biedru kandidāti. 
5. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana.  
5.1. Lai kļūtu par LAS biedru, pretendents vismaz 14 dienas pirms Padomes 

sēdes iesniedz Valdei Padomes apstiprinātai formai atbilstošu pieteikumu 
un citus dokumentus, kuri ir nepieciešami saskaņā ar Padomē 
apstiprinātajiem nolikumiem par LAS biedra statusu. Padome pieņem 
lēmumu par biedra uzņemšanu savā tuvākajā sēdē. Ja Padome pieņem 
lēmumu neuzņemt pretendentu par LAS biedru, pretendents šo Padomes 
lēmumu rakstveidā var pārsūdzēt Kongresam. Ja arī Kongress noraida 
pretendenta pieteikumu, pretendents nav uzņemts par LAS biedru. 
Atkārtotu pieteikumu pretendents var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada. 

5.2. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LAS, par to rakstveidā paziņojot Valdei. 
5.3. Biedru var izslēgt no LAS, ja: 
5.3.1. biedrs rupji pārkāpis LAS Statūtus; 
5.3.2. biedrs nodarījis būtisku kaitējumu LAS; 
5.3.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
5.3.4. biedrs pārkāpis profesionālās Ētikas kodeksa normas. 
5.4. Ja biedrs nav maksājis biedru naudu ilgāk nekā 3 gadus, viņš zaudē LAS 

biedra statusu. 
5.5. Jautājumu par biedra izslēgšanu LAS Padome izskata tuvākajā sēdē, 

uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. 
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. 
Argumentētu lēmumu par biedra izslēgšanu no LAS Padomei jāpaziņo 
izslēgtajam biedram piecu dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. 

5.6. Biedram ir tiesība prasīt pārskatīt lēmumu par biedra izslēgšanu 
likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

5.7. Ja biedra dalība LAS izbeidzas, iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta. 
6. nodaļa. LAS biedru tiesības un pienākumi. 
6.1. LAS biedriem ir tiesības: 
6.1.1. piedalīties LAS pārvaldē; 
6.1.2. saņemt informāciju par LAS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LAS 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
6.1.3. piedalīties LAS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LAS 

darbību un tās uzlabošanu, kā arī aizstāvēt savu viedokli. 
6.2. LAS biedru citas tiesības un citus pienākumus nosaka Padomē apstiprinātie 

LAS nolikumi. 
6.3. LAS biedram ir pienākums: 



6.3.1. ievērot LAS Statūtus un pildīt Kongresa, Padomes un Valdes lēmumus; 
6.3.2. turēt godā un ievērot Ētikas kodeksu; 
6.3.3. ne retāk kā reizi gadā samaksāt biedra naudu, kuras apmērus apstiprina 

Padome; 
6.3.4. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAS mērķu un uzdevumu īstenošanu. 
6.4. Ar Kongresa, Padomes vai Valdes lēmumu var noteikt saistības LAS biedram. 

Nosakot saistības, kas atšķiras no citu LAS biedru saistībām, ir nepieciešama 
šī biedra piekrišana. 

6.5. LAS goda biedru, LAS asociēto biedru un LAS biedru kandidātu tiesības un 
pienākumus nosaka LAS Padomē apstiprinātie nolikumi par LAS goda biedra, 
LAS asociētā biedra un LAS biedra kandidāta statusu (nolikumu sk. Pielikumā 
Nr. 1) 

7. nodaļa. LAS Kongress. 
7.1. Kongresu sasauc Valde ne retāk kā ik pēc 3 gadiem, ievērojot likumā un 

šajos Statūtos noteikto kārtību. Kongresa  darba kārtību apstiprina Padome. 
7.2. LAS ārkārtas Kongresu var sasaukt pēc Padomes vai Valdes iniciatīvas vai arī, 

ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LAS biedru, 
norādot sasaukšanas iemeslu. 

7.3. Par Kongresa sasaukšanu Valde biedriem paziņo un tā darba kārtību dara 
zināmu ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kongresa sasaukšanas. 

7.4. LAS kongress: 
7.4.1. pieņem LAS darbības programmu; 
7.4.2. veic grozījumus LAS Statūtos; 
7.4.3. ievēl un atsauc LAS Padomi; 
7.4.4. ievēl un atsauc LAS Revīzijas komisiju; 
7.4.5. ievēl un atsauc profesionālās Ētikas komisiju; 
7.4.6. apstiprina Latvijas arhitektu profesionālās Ētikas kodeksu; 
7.4.7. pieņem lēmumu par LAS struktūras izmaiņām, tās likvidēšanu vai 

reorganizāciju. 
7.5. Kongresā tiesīgi piedalīties visi LAS biedri. 
7.6. LAS biedrs kā pilnvarota persona var pārstāvēt citus LAS biedrus. 
7.7. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no LAS biedriem. Ja 

Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc trim 
nedēļām tiek sasaukts atkārtots Kongress ar to pašu dienas kārtību, kas ir 
tiesīgs pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vismaz divi LAS biedri. 

7.8. Lēmumus par LAS nekustamiem īpašumiem un LAS darbības izbeigšanu var 
pieņemt vienīgi saskaņā ar Statūtu 7.9. panta noteikumiem. 

7.9. Kongresā lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par 
to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Lēmums 
par LAS nekustamiem īpašumiem un LAS darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja 
par to nobalso vairāk nekā četras piektdaļas no LAS biedru kopskaita. 

8. nodaļa. LAS Padome. 



8.1. Padome sastāv no vismaz 30, bet ne vairāk kā 60 locekļiem – LAS biedriem, 
fiziskām personām. 30 Padomes locekļus ievēl Kongress tiešās, aizklātās 
vēlēšanās uz trim gadiem. Pārējos kooptē pati Padome saskaņā ar nolikumu 
par LAS struktūrvienībām. Ja vēlēšanu rezultātā vairāku balsu saņēmušo 
pretendentu skaits ir lielāks nekā 30, tad ievēlēto Padomes locekļu skaits var 
būt lielāks, bet ne vairāk kā 40. 

8.2. LAS Prezidents vai LAS Prezidents pēc Valdes vai vismaz piecu Padomes 
locekļu vai arhitektu kopas pārstāvju ierosinājuma sasauc Padomes sēdi 
vismaz divas reizes gadā.  

8.3. LAS Padome: 
8.3.1. sekmē LAS Kongresu lēmumu izpildi; 
8.3.2. ievēl no sava vidus un atsauc LAS Prezidentu un tā vietniekus; 
8.3.3. ievēl un atsauc Valdes Priekšsēdētāju (Direktoru); 
8.3.4. pēc Valdes Priekšsēdētāja priekšlikuma ievēl un atsauc Valdes locekļus; 
8.3.5. apstiprina LAS darba plānu un budžetu; 
8.3.6. izvērtē un apstiprina Valdes gada pārskatus un zvērināta revidenta 

ziņojumus; 
8.3.7. veic Valdes darbības pārraudzību; 
8.3.8. izveido un vada Padomes komisiju un darba grupas; 
8.3.9. deleģē Padomes pārstāvjus darbam kopīgajās Padomes un Valdes 

komisijās un darba grupās; 
8.3.10. apstiprina Valdes un citus LAS nolikumus; 
8.3.11. izveido vai slēdz struktūrvienības un koordinē to darbību; 
8.3.12. lemj par LAS iestāšanos citās organizācijās vai biedrību asociācijās un 

izstāšanos no tām; 
8.3.13. apstiprina iestāšanās biedru naudas apmērus un tās maksājuma kārtību; 
8.3.14. uzņem un izslēdz LAS biedrus; 
8.3.15. lemj par pārstāvju izvirzīšanu un pilnvarošanu LAS interešu pārstāvēšanai 

valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās, biedrībās, 
komercsabiedrībās (uzņēmumos), kā arī ārvalstu un starptautiskajās 
organizācijās; 

8.3.16. apstiprina LAS Sertificēšanas centra nolikumu un Sertificēšanas centra 
vadītāju; 

8.3.17. veic grozījumus LAS Statūtos, izņemot tos, kas skar LAS piederošo 
nekustāmo īpašumu atsavināšanu un LAS darbības izbeigšanu; 

8.3.18. ir tiesīga izlemt visus citus jautājumus, kuri nav Kongresa vai Valdes 
kompetencē. 

8.4. Padome ir lemttiesīga, ja Padomes sēdē piedalās vismaz puse no Padomes 
locekļiem. 

8.5. Ja Padomei nav kvoruma, Valde mēneša laikā sasauc atkārtotu Padomes 
sēdi. Ja arī tad nav kvoruma, Valde sasauc ārkārtas Kongresu. 

8.6. Padomes sēdes vada LAS Prezidents, viņa vietnieks vai Padomes locekļu 
ievēlētais sēdes vadītājs. 



8.7. Padomes lēmumus apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu no Padomes 
sēdē piedalījušos Padomes locekļu skaita, izņemot lēmumus par 8.3.17. 
apakšpunktā minētiem jautājumiem, par kuru pieņemšanu nepieciešams 
vairāk nekā trīs ceturtdaļas balsu no Padomes locekļu skaita. Nosakot 
balsojuma rezultātu, balsojumā atturējušos balsis netiek ņemtas vērā. 

8.8. Padomes sēdes tiek protokolētas. Pie protokolos ierakstītiem lēmumiem 
norāda, kā balsojis katrs Padomes loceklis. 

8.9. Padomes sēdes ir atklātas, ja Padome nepieņem motivētu lēmumu par citu 
Padomes sēdes norises kārtību. 

8.10. LAS Prezidents pārstāv LAS saziņā ar sabiedrību, kā arī valsts un pašvaldību 
institūcijām un ārvalstu organizācijām, lai paustu LAS nostāju svarīgos 
profesionālos un LAS darbības jautājumos. 

8.11. Padomes locekļi veic savus pienākumus bez atlīdzības. 
8.12. Padome ir atbildīga par Revīzijas komisijas uzdevumu modificēšanu. 
9. nodaļa. LAS Valde. 
9.1. Valde sastāv no 5 fiziskām personām, kuru vairākums ir LAS biedri. Valde 

tiek apstiprināta uz trīs gadiem.  
9.2. LAS Valde: 
9.2.1. pārstāv LAS, pārzina un vada LAS darbu un atbilstoši tiesību aktiem, LAS 

Statūtiem, kā arī Kongresa un Padomes lēmumiem pārvalda LAS mantu un 
rīkojas ar tās līdzekļiem; 

9.2.2. ierosina Padomes sēžu dienas kārtību un piedalās Padomes sēdēs; 
9.2.3. izveido darba grupas LAS darbības mērķu un uzdevumu īstenošanai un 

organizē to darbu; 
9.2.4. lemj par Valdei pakļauto LAS saimnieciskās, organizatoriskās un citas 

darbības veikšanai nepieciešamo institūciju izveidošanu; 
9.2.5. izstrādā LAS darbības plānus un budžeta projektus un sagatavo gada 

pārskatus; 
9.2.6. izstrādā LAS nolikumu projektus, kā arī izstrādā un apstiprina Valdei 

pakļauto institūciju nolikumus; 
9.2.7. pieņem darbā LAS algotos darbiniekus un nosaka viņu pilnvaras un 

pienākumus; 
9.2.8. apstiprināta budžeta ietvaros lemj par LAS algoto darbinieku atalgojumu, 

kā arī par pabalstu, prēmiju un stipendiju piešķiršanu; 
9.2.9. organizē LAS biedru uzņemšanu atbilstoši Padomē apstiprinātam 

nolikumam; 
9.2.10. ievēl no sava vidus Valdes Priekšsēdētāja (Direktora) vietnieku(s); 
9.2.11. patstāvīgi lemj par Valdes locekļu pienākumu sadali; 
9.2.12. izlemj visus jautājumus, kuri nav izskatīti Kongresā vai Padomē un nav šo 

lēmējinstitūciju kompetencē. 
9.3. Valde darbojas saskaņā ar LAS Valdes nolikumu. 
9.4. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsojot balsis 

sadalās līdzīgi, tad noteicošā ir Valdes Priekšsēdētāja (Direktora) balss. 



9.5. Valdes sēdes ir atklātas, ja Valde nepieņem motivētu lēmumu par citu sēdes 
norises kārtību. 

9.6. Valdes locekļi par savu pienākumu veikšanu var saņemt atlīdzību. Atlīdzības 
lielumu un samaksas kārtību nosaka Padome. 

9.7. Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis. 
9.8. Valdes Priekšsēdētājam (Direktoram) ir tiesības pārstāvēt LAS atsevišķi. 

Ikviens no pārējiem valdes locekļiem pārstāv LAS kopā ar trim citiem valdes 
locekļiem. 

10. nodaļa. LAS struktūrvienības. 
10.1. LAS var būt savas teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas 

struktūrvienības (kopas, sekcijas un tamlīdzīgi). LAS struktūrvienības nav 
juridiskas personas. 

10.2. Struktūrvienību tiesības un pienākumus nosaka Padomē apstiprinātie 
struktūrvienību nolikumi. 

11.  nodaļa. Revīzijas komisija. 
11.1. Revīzijas komisija ir LAS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroles 

institūcija. Revīzijas komisijas locekļi vienlaikus nevar būt LAS Padomes un 
Valdes locekļi. 

11.2. Revīzijas komisija sastāv no 5 locekļiem, kurus ievēl Kongress tiešās, 
aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu uz trim gadiem. 

11.3. Revīzijas komisija no savu locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju. 
11.4. Revīzijas komisija: 
11.4.1. veic LAS mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
11.4.2. sagatavo un dod atzinumu par LAS budžetu un gada pārskatu; 
11.4.3. izvērtē LAS grāmatvedības un lietvedības darbu; 
11.4.4. sniedz ieteikumus par LAS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 
11.4.5. ziņo Kongresam par Padomes un Valdes darbību un LAS budžeta izpildi. 
11.5. Revīzijas komisija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 
11.6. Revīzijas komisija pieņem lēmumu, ja par to nobalso vismaz 3 Revīzijas 

komisijas locekļi. 
11.7. Padome apstiprina LAS gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma 

saņemšanas. 
12.  nodaļa. Arhitektu profesionālās Ētikas komisija. 
12.1. Profesionālās ētikas komisija ir LAS institūcija, kas sniedz atzinumus par 

arhitektu ētikas un profesionālās rīcības kodeksa ievērošanu. 
12.2. Ētikas komisija sastāv no 7 locekļiem un 2 komisijas kandidātiem, kurus 

ievēl Kongresā tiešās, aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu uz 
trim gadiem. 

12.3. Ētikas komisija no savu locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju. 
12.4. Ētikas komisija darbojas saskaņā ar arhitektu profesionālās Ētikas komisijas 

nolikumu. 
13.  nodaļa. Biedrības manta un finanses. 
13.1. Uzdevumu izpildei un Statūtos minēto mērķu sasniegšanai likumdošanas 

aktos noteiktajā kārtībā LAS ir tiesības: 



13.1.1. iegūt kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu; 
13.1.2. papilddarbības veidā veikt izdevējdarbību, kā arī citu saimniecisko 

darbību; 
13.1.3. veidot finanšu resursus. 
13.2. LAS finanšu līdzekļus veido: 
13.2.1. LAS manta un biedru nauda; 
13.2.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi; 
13.2.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 
13.2.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu. 
13.3. LAS ienākumus drīkst izmantot vienīgi Statūtos noteikto mērķu 

sasniegšanai un uzdevumu veikšanai. Peļņu, kas gūta no LAS veiktās 
saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp LAS biedriem. 

13.4. Biedrības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un izmantošanas kārtību 
nosaka Valde. 

13.5. Biedrības gada pārskatu pirms tā nodošanas apstiprināšanai Padomei 
pārbauda zvērināts revidents. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar 
gada pārskatu vai tā daļām — ieņēmumu un izdevumu pārskatu un 
ziedojumu un dāvinājumu pārskatu. 

14.  nodaļa. Mantas sadale LAS likvidācijas gadījumā.  
Likvidācijas gadījumā LAS manta, kura ir atlikusi pēc kreditoru prasību 
apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, tiek sadalīta līdzīgās 
daļās starp personām, kuras bija LAS biedri darbības  izbeigšanas brīdī, ja 
likums nenosaka citādi. 

 

 

 

 

 

Statūti apstiprināti Rīgā, 2015. gada 9. maijā 

 

Latvijas Arhitektu savienības Juris Poga 
Valdes priekšsēdētājs 
 

 

 

  



 

Pielikums Nr. 1 pie biedrības Statūtiem  

APSTIRPINĀTS  
LAS Padomes  

2012.gada 5.marta sēdē,  
Protokols Nr. 21  

Biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” 
Nolikums par biedrības Goda biedru un Asociēto biedru statusu 

 
1. LAS Goda biedri ir personas, kurām ir lieli nopelni valsts dzīvē un arhitektūrā, vai 

kas ir ievērojami veicinājuši biedrības darbību.  
1.1. Goda biedra statusu piešķir vai atņem ar Padomes lēmumu, pēc Padomes 

locekļa vai Valdes ierosinājuma.  
1.2. Goda biedrs bauda visas biedru tiesības, izņemot statūtu 14. nodaļā 

paredzētās, t.i. Goda biedrs (ja viņš nav LAS biedrs) nevar pretendēt uz mantas 
daļu biedrības likvidācijas gadījumā.  

1.3. Goda biedram nav pienākums maksāt biedra naudu.  
2. LAS Asociētie biedri ir personas, kas sekmē biedrības mērķus vai pasākumus, ne 

jaunāki par 18 gadiem.  
2.1. Asociētā biedra statusu var piešķirt ar Valdes lēmumu:  

2.1.1. Personai, kas ar attiecīgu iesniegumu ir izteikusi vēlmi iestāties LAS kā 
Asociētais biedrs; 

2.1.2. LAS biedra statusa maiņas gadījumā, ja persona saskaņā ar LAS statūtos 
paredzēto kārtību zaudē LAS biedra statusu, bet vēlas saglabāt saistību ar 
LAS kā Asociētais biedrs. Šādos gadījumos ir nepieciešama šādas personas 
rakstiska piekrišana biedra statusa maiņai. 

2.2. Asociētā biedra iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas noteikumi, kas nav 
norādīti šajā nolikumā, ir atbilstoši vispārējai LAS statūtos norādītajai kārtībai.  

2.3. Asociētais biedrs bauda visas statūtos paredzētās LAS biedra tiesības, izņemot:  
2.3.1. tiesības piedalīties biedrības pārvaldē, t.i. balsstiesības biedrības kongresā, 

un tiesības ieņemt vēlētus amatus;  
2.3.2. statūtu 14. nodaļā paredzētās, t.i. Asociētais biedrs nevar pretendēt uz 

mantas daļu biedrības likvidācijas gadījumā.  
2.4. Asociētajam biedram ir jāievēro visi biedra pienākumi, izņemot biedra maksu, 

kuras lielumu asociētais biedrs nosaka pats pēc savām iespējām. 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs Juris Poga 
 


