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1.Biedrības nosaukums. 
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Akustiķu Apvienība” (turpmāk tekstā - Biedrība). 
 

2. Vispārīgie noteikumi. 
 

2.1. “LATVIJAS AKUSTIĶU APVIENĪBA” ir biedrība, kuras biedri, savstarpēji 
apvienojoties, kopīgā darbā un uz līdztiesības pamatiem likuma un šo statūtu ietvaros 
realizē savas darbības pamatmērķi – apvienot Latvijas speciālistus – fiziskas un juridiskas 
personas, kuras pēc profesijas vai izglītības aktīvi darbojas teorētiskās un praktiskās
akustikas jomā, neatkarīgi no to pilsoniskās piederības un politiskās pārliecības, kopīgas 
rīcības programmas noteikšanai un realizācijai. 
Biedrības nosaukuma tulkojums svešvalodās:

-angļu valodā “Latvian Acoustics Association”; 
-vācu valodā “Vereinigte Lettische Akustike”; 
-krievu valodā “Латвийская ассоциация акустиков”. 
 

2.2.  Biedrībai ir sava simbolika – logo, kuru apstiprina Biedrības pilnsapulce. Šo 
simboliku Apvienība var lietot savā lietvedībā, reklāmā un darījumu slēgšanā.

2.3. Biedrībai ir juridiska persona, kas darbojas Latvijas Republikā uz šo statūtu 
pamata un ir apveltīta ar civilo tiesībspēju atbilstoši Statūtiem, tajos noteiktajiem darbības 
mērķiem un Latvijas Republikas likumdošanai. 

 Biedrība pārstāv tās dalībniekus nevis savu valsti. 
 

2.4. Biedrība savā vārdā iegūst un pilnībā izlieto mantiskas un nemantiskas 
tiesības, kā arī uzņemas pienākumus saskaņā ar šiem Statūtiem. Tā var būt prasītājs un 
atbildētājs tiesā.
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2.5. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.Biedrība nav atbildīga 
par savu dalībnieku saistībām. 

 Biedrs neatbild par biedrības saistībām. 
 

2.6. Biedrībai ir tiesības izveidot saimnieciskas vienības un dibināt uzņēmumus. 
 

2.7. Biedrībai ir pastāvīga bilance, norēķinu un citi konti bankās, savs zīmogs ar 
attiecīgo simboliku un apvienības pilnu nosaukumu. 

 

4. Darbības mērķis, uzdevumi un metodes. 
 

4.1. Biedrības darbības mērķis ir: 
 

4.1.1. apvienot akustikas un vibrācijas speciālistus kopīgas rīcības programmas 
realizācijai; 

 
4.1.2. pārstāvēt Latvijā darbojošos akustikas un vibrācijas speciālistus, kā arī

uzņēmējus, kuri piedalās šīs darbības finansēšanā.

4.2.Biedrības darbības uzdevumi ir: 
 
4.2.1. apzināt un apvienot akustikas speciālistus Latvijā, nodrošināt informācijas 

apmaiņu un izplatīšanu šajā nozarē;

4.2.2. atbalstīt un veicināt valsts vienotu tehnisko politiku akustikas jomā;

4.2.3. pārstāvēt biedrības biedrus kā vienotu kopumu attiecībās ar radniecīgām
apvienībām ārvalstīs; 

 
4.2.4. sniegt konsultācijas un dot slēdzienus akustikas jautājumos, kā arī veikt 

teorētiskas un praktiskas izstrādnes akustikas jomā;

4.2.5. veicināt Latvijas akustikas speciālistu līdzdalību projektos, kas būtiski 
saistīti ar akustisko vidi; 
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4.3. Biedrības darbības metodes ir: 
 
4.3.1. apvienošanās un darbība Biedrībā uz brīvprātības pamata; 
 
4.3.2. katra biedra tiesības ārpus noteiktajiem biedra naudas maksājumiem 

izvēlēties un noteikt savas līdzdalības praktisko realizāciju. 
 

5. Dalībnieku uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi. 
 

5.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska 
persona, kas ieguvusi attiecīgo profesionālo izglītību vai kvalifikācijas pakāpi praktiskajā
darbā, ir Latvijas Republikas pilsonis jeb pastāvīgais iedzīvotājs, kā arī Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kura Biedrībā iestājusies 
individuāli, kas atbalsta Biedrības mērķus un apņemas pildīt šos Statūtus, atzīst un ievēro 
Biedrības darbības metodes, kā arī regulāri maksā Biedrības biedra naudu. 

Ja par Biedrības biedru kļūst juridiska persona, tai savos statūtos noteiktajā kārtībā
jāpilnvaro pārstāvji – fiziskās personas, kuras būs tiesīgas piedalīties attiecīgas Biedrības 
kopsapulcēs un – ievēlēšanas gadījumos – vadības un finansiālās darbības revīzijas 
institūcijās. 

 
5.2. Lēmumu par biedru un biedra kandidātu uzņemšanu biedrībā pieņem valde. 
 
5.3.Biedrības valde var noteikt biedra kandidāta statusu, paredzot ierobežotu 

dalībnieku tiesību un pienākumu apjomu. 
 
5.4. Fiziskās vai juridiskās personas, kas vēlas iestāties Biedrībā, iesniedz rakstveida 

iesniegumu  Biedrības valdei. 
 Biedrības valde nosaka, kādas ziņas par sevi jāiesniedz pretendentam, kā arī, vai 

uzņemšana var tikt veikta klātienē, vai neklātienē. Katru pretendenta pieteikumu Biedrības 
valde izskata mēneša laikā un par pieņemto lēmumu paziņo pretendentam. 

Ja valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru vai biedra kandidātu, tam jāsamaksā
iestāšanās maksa un biedra nauda par pirmo laika periodu. 

Fiziskā vai juridiskā persona iegūst Biedrības biedra statusu un uzņemas pienākumus 
ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par uzņemšanu biedros. 

Kā apliecinājumu par piederību Latvijas akustiķu apvienībai katrs biedrs saņem 
bezmaksas pie virsdrēbēm piestiprināmu identifikācijas kartīti (ar fotogrāfiju), kuru 
izsniedz Biedrības valde. 

 
5.5. Biedru vai biedrības kandidātu var izslēgt no Biedrības, ja viņš pārkāpj statūtus 

vai ar savu darbību kaitē Apvienības interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Valdei 
lēmums par biedru izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju, jāpaziņo rakstveidā
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas briža. 
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5.6. Ja lēmumu par biedra izslētgšanu pieņem valde, biedram ir tiesības prasīt
jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.

6. Biedrības biedru tiesības un pienākumi. 
 

6.1. Biedrības biedram ir tiesības:

6.1.1. piedalīties biedrības darbībā un tās lietu pārvaldīšanā, ievēlēt Biedrības 
pārvaldes un kontroles institūcijas un tikt tajās ievēlētam; 
 

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
 

6.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos; 
 

6.1.4. iesniegt priekšlikumus Biedrībasdarba uzlabošanai; 
 

6.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Biedrības valdei iesniegumu. Izstājoties 
biedra nauda un iestāšanās maksa netiek atmaksāta. 

Biedrības biedram, neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir juridiskās vai fiziskās
personas, ir vienādas tiesības pat tad, ja statūtos noteikta atšķirīga biedra un iestāšanās
maksa. 

6.2. Biedrības biedru pienākumi ir:

6.2.1. raudzīties, lai viņu veiktajā uzņēmējdarbībā un privātajā dzīvē tiktu ievēroti 
Biedrības deklarētie principi; 
 

6.2.2. ievērot šos Statūtus un izpildīt Biedrības pilnsapulces un valdes lēmumus, 
izpildīt visas saistības, kas attiecas uz darba ieguldījumu vai mantisko līdzdalību 
Biedrībasdarbībā;

6.2.3. aktīvi piedalīties Biedrības darbībā, izmantot šo ietekmi, kas viņiem ir, 
saprašanās un savstarpējās cieņas labā;

6.2.4. savlaicīgi nomaksāt biedra naudu, Biedrības biedrs, kas nav nomaksājis 
biedrības naudu, nevar piedalīties balsošanā Biedrības pilnsapulcē, bet gadījumā, ja 
biedrības nauda nav nomaksāta bez attaisnojoša iemesla, šo personu var izslēgt no 
Biedrības biedru sastāva; 
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6.2.5. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības 
prestižu sabiedrībā.

6.3.  Biedrības biedra kandidātam nav tiesību balsot  Biedrības pilnsapulcēs, kā arī
to nevar ievēlēt Biedrības pārvaldes un finansu revīzijas institūcijās. 

 

7. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība. 
 

7.1. Biedrības līdzekļus veido:

7.1.1.Biedrības iestāšanās un ikmēneša biedra nauda, kas noteikta sekojošā apmērā:

- Iestāšanās maksa fiziskām personām – 20 % no Latvijas Republikā noteiktās
minimālās mēnešalgas. 

- Iestāšanās maksa pensionāriem – 10 % no Latvijas Republikā noteiktās
minimālās mēnešalgas. 

- Iestāšanās maksa juridiskām personām – 200 % no Latvijas Republikā
noteiktās minimālās mēnešalgas. 

- Ikgadējā iemaksa (biedru nauda) fiziskām personām, pensionāriem – 20 % no 
Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas. 

- Ikgadējā iemaksa (biedru nauda) juridiskām personām – 100 % no Latvijas 
Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas. 

 
7.1.2. atbalstītāju brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi; 

 
7.1.3. ienākumi no publiskas, zinātniskas, saimnieciskas u.c ar Latvijas 

likumdošanu atļautas darbības; 
 
7.1.4.Biedrības biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Apvienības 

uzdevumu sasniegšanas finansēšanai; 
 
7.1.5. uz dāvinājumu pamata un citādi likumā noteiktā kārtībā iegūti kustami un 

nekustami īpašumi, vērtspapīri un citas vērtības. Darījuma un finansu dokumentus par 
šādas mantas iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu saistībām paraksta Biedrības valde 
un grāmatvedis, bet tikai apstiprinātā gada budžeta ietvaros. 
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7.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar valdes rīkojumu tiek izlietoti: 
 
7.2.1. Biedrības mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei; 
 
7.2.2 Biedrības darbinieku algošanai; 
 
7.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu. 
 

7.3. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi ir nepietiekami kāda  Biedrības 
uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām
mērķiemaksām šī pasākuma realizēšanai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs.Valde var 
šos līdzekļus izmantot vienīgi attiecīga uzdevuma realizēšanai. 

 

7.4. Par Biedrības līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild valde, bet 
kontroli – revidents. 

 

7.5. Biedrības vārdā dokumentus parakstīt ir tiesīgs tikai  Biedrības valde savu 
pilnvaru robežās vai viņa pilnvarota persona. 

Finansiālas darbības dokumentus līdzparaksta  Biedrības grāmatve-dis(de). 
 

8. Apvienības pārvaldes struktūra. 
 
8.1.  Biedrības pārvaldes institūcija biedru pilnsapulce un valde. 
 
8.2. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir dalībnieku pilnsapulce. Tiek sasauktas 

kārtējās un ārkārtas biedru pilnsapulces. Kārtējā pilnsapulce sanāk ne retāk kā vienu reizi 
gadā pēc valdes uzaicinājuma, ar ši uzaicinājuma izsūtīšanas datumu vismaz 30 dienas 
pirms sapulces sasaukšanas, ierakstītā vēstulē katram biedrības biedram. Uzaicinājumā
tiek norādīta pilnsapulces darba kārtība, kā arī pievienoti iepriekš sagatavoti lēmumu 
projekti katrā darba kārtības jautājumā.

8.3. Biedrības ārkārtas pilnsapulci var sasaukt  Biedrības biedru grupa, ne mazāka 
kā viena desmitā daļa biedru, kas spēj nodrošināt šī punkta pirmajā daļā minētos 
procedūras nosacījumus par sapulces sasaukšanu, kā arī jautājumos, kas skar Biedrības 
izpildinstitūcijas un pārbaudes institūciju darbu – šo institūciju locekļu piedalīšanos pilnā
sastāvā.
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8.4. Vienīgi tikai pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par: 
 
– Biedrības statūtu pieņemšanu un grozīšanu; 

 
– Biedrības darbības izbeigšanu (likvidāciju) un reorganizāciju; 

 
– izpildinstitūcijas,  un pārbaudes institūcijas ievēlēšanu un atsaukšanu; 

 
– izpildinstitūcijas atskaiti par iepriekšējo darbības gadu, gada pārskatu un budžetu 

nākamajam darbības gadam apstiprināšanu; 
`

– vienotas iestāšanās maksas un ikgadējās biedru naudas lieluma noteikšanu; 
 

– darbības pamatvirzienu apstiprināšanu. 
 
8.5. Sapulce ir tiesīga izskatīt arī jebkurus citus darba kārtības jautājumus, ja tie ir 

saistīti ar Apvienības darbību un attiecīgi iekļauti šajā darba kārtībā.

8.6.  Biedrības pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse  no 
Biedrības biedriem. 

 
8.7. Ja pilnsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad pēc nedēļas tiek 

sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divi no 
Biedrības biedriem. 

 
8.8. Lēmumi sapulcē tiek pieņemti atklāti balsojot. Aizklātā (slēgtā) balsošana ir 

nepieciešama, ja tiek balsots par katra Biedrības izpildinstitūcijas un pārbaudes institūcijas 
locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu no amata. 
 

8.9. Balstiesības pilnsapulcē ir visiem Biedrības biedriem, kuri nomaksājuši dalības 
maksas par tekošo gadu un kuram nav parādu par iepriekšējiem gadiem. 

 
8.10. Katram Biedrības biedram pilnsapulcē ir viena balss. 
 
8.11. Lēmumus pilnsapulcē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot 

jautājumus par statūtu grozīšanu, Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju, kad ir 
nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums. 
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8.12.  Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem. 
Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē un vada darbu. 
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību atsevišķi. 

 

Valde: 
 

– veic Biedrības ikdienas darba vadību, atbild par sakariem ar valsts un pašvaldību 
institūcijām, masu saziņas līdzekļiem, izdevniecībām, fiziskām un juridiskām personām un 
ārvalstu organizācijām.Nodrošina Biedrības saimnieciskās funkcijas, atbild par Biedrības 
budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi; 
 

– pārstāv Biedrības privāto un publisko tiesību sfērā;

– patstāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar Biedrības darbību saistītos 
jautājumus; 
 

– pilnsapulces pilnvarojuma robežās rīkojas ar  Biedrības mantu un līdzekļiem; 
 

– sagatavo ikmēneša pārskatu par  Biedrības darbu; 
 

– nodrošina savu rīkojumu izpildi; 
 

– sagatavo pilnsapulces lēmumu projektus un nodrošina pilnsapulču tehnisko 
apkalpošanu; 
 

– pārstāv Biedrības attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesā, juridiskām
un fiziskām personām; 
 

– atver, rīkojas (ar pirmā paraksta tiesībām) un slēdz  Biedrības norēķinu kontus 
bankās; 
 

– slēdz līgumus; 
 

– nepieciešamības gadījumā pieņem darbā un atlaiž no darba  Biedrības personālu, 
nosaka lietvedības kārtību  Biedrības. 

 

8.13. Valde ir atbildīga par pārskatāmas un operatīvas litvedības kārtošanu, 
protokoliem, personāla lietām, saraksti ar Biedrības biedriem un partnerorganizācijām, kā
arī par finansu dokumentiem. Katru šādu dokumentu sekretārs paraksta ar otrā paraksta 
tiesībām. 



10

9. Darbības revīzija. 
 
9.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revidents, kuru ievēl

pilnsapulce uz diviem gadiem. 
 
9.2. Revidentam ir tiesības jebkurā laikā revidēt visu Biedrības mantu un finansu 

dokumentus, pārbaudīt Biedrības saimniecisko darbību. 
 
9.3. Revidents var pieaicināt palīgā ekspertus un speciālistus, iepriekš saskaņojot ar  

Valdi  par to atalgojumu. 
 
9.4. Revidentam savlaicīgi ir jāinformē priekšsēdētājs par visām atklātajām

Biedrības finansiālās darbības nepilnībām. 
 
9.5. Pēc gada pārskata sastādīšanas revidents to pārbauda un dod valdei atzinumu, 

vai gada pārskats ir pareizi sastādīts, vai tas atbilst likuma un statūtu prasībām un vai tas ir 
balstīts uz attaisnojošiem dokumentiem un vai tas dod skaidru un pareizu ainu par 
Biedrības finansiālo stāvokli. Šis atzinums tiek nolasīts pilnsapulcē.

10. Biedrības likvidācija. 
 

10.1. Biedrības pašlikvidāciju veic Valde, bet saskaņā ar pilnsapulces lēmumu vai 
tiesas nolēmumu  Biedrības likvidāciju var veikt īpaši iecelts likvidators. 

 
10.2. Likvidators pabeidz Biedrības iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, 

pārdod (realizē) Biedrības mantu, iekasē no debitoriem  Biedrības pienākošās summas, 
nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas.  

 
10.3. Atlikušo naudu un mantu likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi 

Apvienības pēdējā pilnsapulce. Aizliegts atlikušo naudu un mantu sadalīt biedrības 
biedriem. 

 

Statūti apstiprināti ar 200___. gada  “ _____ ” ________________ pilnasapulces protokolu 
 

Biedrības pilnvarotās personas: 
 

Ivars Veits ____________________________ 
 

Gundars Kozlovskis ____________________ 


