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LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS NOLIKUMS PAR STRUKTŪRVIENĪBĀM  
1. Vispārīgie noteikumi. 
 1.1.  LAS struktūrvienības (turpmāk tekstā Struktūrvienības) ir nepolitiskas, organizatoriski 
patstāvīgas un uz brīvprātības principiem veidotas LAS biedru grupas  un apvienības, kuru 
uzdevums ir LAS kopīgo mērķu sasniegšana. 
 1.2.  Struktūrvienības tiek veidotas pēc: 
 1.2.1.  LAS biedru teritoriālās piederības principa; 
 1.2.2.  nozaru, profesionālas darbības sfēras un tās specializācijas principiem; 
 1.2.3.  profesionāli korporatīvās pārstāvniecības principiem; 
 1.2.4.  LAS biedru interešu kopības principa; 
 1.2.5.  līdzdalības principa sabiedriskās vai sociālās aktivitātēs; 
 1.2.6.  citiem principiem atbilstoši LAS mērķiem un uzdevumiem, kuri nav pretrunā ar LAS 
Statūtiem un Biedrību un nodibinājumu likumu. 
 1.3.  Struktūrvienība nav juridiska persona. 
 1.4.  Struktūrvienībai var būt sava simbolika un zīmogs. 
 1.5.  Struktūrvienības nosaukumam jāatbilst Biedrību un nodibinājumu likuma 6. panta 
noteikumiem. 
 1.6.  LAS mērķu sasniegšanai Struktūrvienības var veikt saimniecisko darbību LAS ietvaros. 
 1.7.  Struktūrvienību darbības pamatprincipus un organizatorisko uzbūvi regulē šis 
Nolikums, LAS Statūti, kā arī LR Biedrību un nodibinājumu likuma normas. 
 1.8.  Katrai Struktūrvienībai ir tiesības izstrādāt savu, savas darbības specifikai atbilstošu 
Struktūrvienības nolikumu. Struktūrvienības nolikums stājas spēkā pēc izskatīšanas LAS Valdē 
un tā apstiprināšanas LAS Padomē. 
 1.9.  Katra Struktūrvienība ir pārstāvēta LAS Padomē atbilstoši šī Nolikuma 4. nodaļas 
noteikumiem. 
 2. Struktūrvienību izveidošanas kārtība un Struktūrvienību reģistrācija. 
 2.1.  Struktūrvienību dibinātājiem jābūt LAS biedriem. 
 2.2.  Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par trim. 
 2.3.  Lēmumu par Struktūrvienības dibināšanu pieņem dibinātāju kopsapulce. Lēmumā par 
dibināšanu norāda: 
 2.3.1.  Struktūrvienības nosaukumu; 
 2.3.2.  Struktūrvienības mērķus; 
 2.3.3.  dibinātāju vārdu, uzvārdu, personas kodu; 
 2.3.4.  vēlētā Struktūrvienības vadītāja un viņa vietnieka(u) vai valdes locekļu vārdus un 
uzvārdus; 
 2.3.5.  Struktūrvienības darbības termiņu un citas ziņas, kuras dibinātāji uzskata par 
nepieciešamām. 
 2.4.  Lēmumu par Struktūrvienības dibināšanu paraksta visi Struktūrvienības dibinātāji. 
 2.5.  Jebkurš LAS biedrs var piedalīties jebkuras Struktūrvienības darbā, kā arī lemt un balsot 
atbilstoši Struktūrvienības noteiktai kārtībai vai tās nolikumam.  
 2.6.  Struktūrvienība izveido savu biedru reģistru, kurā norādīts biedra vārds, uzvārds, 
personas kods, e-pasta un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). 
Informācija par Struktūrvienības biedriem ir pieejama tikai LAS biedriem. 
 2.7.  Struktūrvienības pilnvarotā persona iesniedz LAS Valdei pieteikumu reģistrēt 
Struktūrvienību, pievienojot dibinātāju sapulces lēmumu par tās dibināšanu. 
 2.8.  Lēmumu par Struktūrvienības reģistrāciju pieņem LAS valde. 



 2.9.  LAS Valdes lēmums par atteikšanos reģistrēt Struktūrvienību var tikt pārsūdzēts LAS 
Padomē. 
 2.10.  LAS Valde uztur Struktūrvienību un to biedru reģistru atbilstoši spēkā esošiem 
lietvedības noteikumiem un likumdošanas aktiem. 
 3. Struktūrvienības pārvaldes institūcijas. 
 3.1.  Struktūrvienības augstākā pārvaldes institūcija ir Struktūrvienības biedru sapulce 
(turpmāk tekstā Sapulce). 
 3.2.   Sapulce: 
 3.2.1.  ievēl un atsauc Struktūrvienības vadītāju un viņa vietnieka(u) vai Struktūrvienības 
valdi un citas Struktūrvienības institūcijas; 
 3.2.2.  nosaka Struktūrvienības izpildinstitūciju kompetences un pilnvaras; 
 3.2.3.  deleģē Struktūrvienības pārstāvjus LAS Padomē un atsauc tos; 
 3.2.4.  apstiprina Struktūrvienības darbības plānu; 
 3.2.5.  pieņem lēmumu par Struktūrvienības darbības izbeigšanu; 
 3.2.6.  izskata LAS biedru, LAS struktūrvienību un LAS pārvaldes institūciju izvirzītos 
jautājumus un pieņem lēmumus par tiem; 
 3.2.7.  pieņem citus lēmumus atbilstoši LAS mērķiem, uzdevumiem un LAS Statūtiem. 
 3.3.   LAS pārvaldes institūcijas var, pieņemot attiecīgu lēmumu, pilnvarot Struktūrvienību 
pildīt pienākumus, kuri ietilpst LAS pārvaldes institūcijas kompetencē. 
 3.4.  Sapulces sasauc saskaņā ar Struktūrvienības darbības plānu, bet ne retāk kā divas reizes 
gadā. Sapulces un Struktūrvienības izpildinstitūciju sēžu sasaukšanas kārtību, to norisi, 
lēmumu pieņemšanas kārtību un Struktūrvienības izpildinstitūcijas atbildību nosaka Biedrību 
un nodibinājumu likuma 50. pants. 
 3.5.  Sapulces ir atklātas. 
 3.6.  Struktūrvienība patstāvīgi organizē savu pārvaldes institūciju darbību atbilstoši LAS 
statūtiem, LAS struktūrvienību Nolikumam, kā arī Biedrību un nodibinājumu likuma 50. 
panta noteikumiem. 
 3.7.  Ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc Sapulces lēmumu pieņemšanas dienas to norakstus 
jāiesniedz LAS Valdei. 
 4. LAS Padomes locekļu – Struktūrvienības pārstāvju ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība. 
 4.1.  Struktūrvienības dibinātāju sapulcei un Struktūrvienības biedru Sapulcei ir tiesības 
deleģēt no LAS biedru vidus  Struktūrvienības pārstāvjus LAS Padomē. 
 4.2.  Katras Struktūrvienības katri desmit biedri var būt pārstāvēti ar vienu locekli LAS 
Padomē. 
 4.3.  Struktūrvienības biedriem ir tiesības atsaukt savu pārstāvi pirms termiņa no LAS 
Padomes. Lēmumu par Padomes locekļa atsaukšanu var pieņemt Sapulce, kurā piedalās 
vismaz tikpat Struktūrvienības biedru, cik piedalījās Sapulcē, kura deleģēja attiecīgo LAS 
Padomes locekli. 
 4.4.  LAS Padomei ir tiesības ierosināt Struktūrvienībai LAS Padomes locekļa pirmstermiņa 
atsaukšanu. 
 4.5.  Sapulces protokolu par LAS Padomes locekļa deleģēšanu vai atsaukšanu apstiprina LAS 
Padome. 
 5. Struktūrvienības darbības izbeigšanas pamati. 
 5.1.   Struktūrvienības darbība izbeidzas: 
 5.1.1.  ar Struktūrvienības Sapulces lēmumu; 
 5.1.2.  ar LAS Kongresa lēmumu par Struktūrvienības likvidāciju; 
 5.1.3.  ja reģistrēto biedru skaits nav vairāk kā divi; 
 5.1.4.  ja gada laikā nav notikusi neviena Struktūrvienības Sapulce; 



 5.1.5.  izbeidzoties Struktūrvienības darbības termiņam, ja tā tika dibināta uz noteiktu laiku. 
LAS STRUKTŪRVIENĪBU KLASIFIKĀCIJAS  VADLĪNIJAS   
Kopas: 
Reģionālās kopas un to nodaļas: 
Kurzemes arhitektu kopa – nodaļas: Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, u.c. 
Latgales arhitektu kopa -  nodaļas: Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, u.c. ¬ 
Vidzemes arhitektu kopa – nodaļas: Cēsu, Valmieras, Madonas, Vecpiebalgas, u.c.  
Zemgales arhitektu kopa – nodaļas: Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils, u.c. 
Lielrīgas arhitektu kopa – nodaļas: Rīgas, Jūrmalas, Mārupes, Ogres, u.c. 
Sekcijas: 
Izglītība, tālākizglītība un zinātne 
Teritorijas plānošana 
Ilgtspējīgā arhitektūra un vides attīstība 
Interjers un dizains 
Ainavu arhitektūra 
Arhitektūras kritika un publicistika 
Mantojuma saglabāšana, renovācija, restaurācija u.c. 
Kameras: 
Arhitektu un plānotāju biroju pārstāvju kamera 
Pašnodarbināto arhitektu pārstāvju kamera 
Projektu vadītāju pārstāvju kamera u.c.   
Apvienības un asociācijas: 
Arhitektu darba ņēmēju apvienība 
Studentu apvienība 
Arhitektu ierēdņu apvienība u.c.   
Klubi: 
Senioru klubs 
Sporta klubs 


