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Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas
LATTŪRINFO
statūti
Statūti apstiprināti
Latvijas tūrisma informācijas organizāciju
asociācijas LATTŪRINFO biedru sapulcē
2005. gada 6. jūnijā
1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir ”Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO”
(turpmāk tekstā – Biedrība).
2. Biedrības mērķi, uzdevumi un metodes
2.1. Biedrības mērķis ir attīstīt un veicināt tūrisma industriju Latvijas Republikā.
2.2. Biedrības darbības virzieni un galvenie uzdevumi:
- piedalīties vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidē Latvijā;
- pārstāvēt tūrisma industrijas un tūrisma informācijas organizāciju intereses valsts un pašvaldību
institūcijās;
- veicināt informācijas apmaiņu tūrisma industrijas jomā;
- veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu starp informācijas centriem un birojiem Latvijā;
- piedalīties Latvijas tūrisma normatīvo aktu izstrādāšanā;
- veicināt plašu un kvalitatīvu tūrisma informācijas tīkla izveidi Latvijā;
- uzturēt sakarus ar Baltijas valstu informācijas centriem pasaulē;
- veidot un uzturēt sakarus ar ārvalstu tūrisma informācijas centriem un to apvienībām;
- veicināt tūrisma informācijas centru un biroju darbinieku kvalifikācijas celšanu un profesionālo
apmācību;
- piedalīties informatīvo un reklāmas materiālu sagatavošanā un izdošanā;
- veicināt tūrisma informācijas savlaicīgu un precīzu nodošanu patērētājam.
2.3. Statūtos paredzēto uzdevumu veikšanai Biedrībai ir tiesības:
- brīvi izplatīti informāciju par savu darbību;
- sasaukt sapulces, rīkot seminārus, konferences;
- slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām,
- deleģēt savus pārstāvjus valsts, pašvaldības institūcijās, sabiedriskās organizācijās un apvienībās,
ierosināt tajās jautājumus, kas skar Biedrības un tūrisma industrijas intereses;
- iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;
- izstrādāt kopīgus projektus Latvijas tūrisma informācijas organizāciju attīstībai Latvijā un iesniegt tos
starptautiskās un vietējās institūcijās grantu iegūšanai;
- veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu.
3. Biedrības tiesiskais statuss un darbības termiņš
3.1. Biedrība ir juridiska persona. Savu darbību tā veic saskaņā Biedrību un nodibinājumu likumu, kā arī
šiem Statūtiem.
3.2. Biedrībai ir savs rēķins bankā, zīmogs, patstāvīga bilance.
3.3. Biedrībai var būt atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un
uzņemties pienākumus, tā var būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā, šķīrējtiesā, veikt darījumus
LR teritorijā un ārzemēs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem
3.4. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu tai piederošu mantu. Dibinātāji un biedri atbild par
Biedrības saistībām savu iemaksu apmēros.
3.5. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedrības pārvaldes struktūra. Pilnsapulce
4.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce.
4.2. Pilnsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

4.3. Pilnsapulci sasauc Biedrības valde. Valde paziņo biedriem par pilnsapulces sasaukšanu ne vēlāk kā
vienu mēnesi iepriekš.
4.4. Ārpuskārtas pilnsapulci sasauc valdes priekšsēdētājs, valde pēc sava ieskata, pēc revidenta vai ne
mazāk kā 1/10 daļas biedru skaita rakstiska pieprasījuma. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas
valdei jāsasauc pilnsapulce viena mēneša laikā. Pieprasījumā jānorāda ārpuskārtas pilnsapulces
sasaukšanas iemesls un vēlamā darba kārtība.
4.5. Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Biedrības biedru.
4.6. Lēmumus pilnsapulce pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumu par Statūtu grozīšanu,
Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju var izlemt tikai 2/3 no biedru kopskaita.
4.7. Pilnsapulcē katrs Biedrības biedrs balso personīgi. Balsošana notiek aizklāti, ja to prasa ne mazāk
kā 1/5 no pilnsapulces dalībniekiem.
4.8. Pilnsapulce ir tiesīga izlemt visus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, bet tikai pilnsapulce ir
tiesīga:
4.8.1.Apstiprināt Statūtus un grozījumus tajos.
4.8.2.Apstiprināt gada pārskatu un bilanci.
4.8.3.Apstiprināt valdes lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu.
4.8.4.Lemt par pievienošanos, apvienošanos dažādās organizāciju apvienībās vai par izstāšanos no
tām.
4.8.5.Ievēlēt valdi, tās priekšsēdētāju, izlemt jautājumus par valdes locekļu pirmstermiņa
atbrīvošanu.
4.8.6.Ievēlēt revidentu, izlemt jautājumus par revidenta pirmstermiņa atbrīvošanu.
4.8.7.Lemt par Biedrības reorganizāciju vai likvidāciju.
4.8.8.Lemt par prasības iesniegšanu tiesā pret valdes locekļiem vai revidentu.
5. Biedrības valde
5.1.Valde ir Biedrības pārvaldes izpildinstitūcija, kas darbojas pilnsapulces starplaikos. Valde izlemj visus
ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kas saskaņā ar Statūtiem ir tikai pilnsapulces
kompetencē.
5.2. Valdi ievēl pilnsapulce uz diviem gadiem no biedru vidus.
5.3. Valde sastāv no septiņiem locekļiem, kuriem visiem ir atsevišķas pārstāvniecības un paraksta
tiesības.
5.4.Vienu no valdes locekļiem pilnsapulce ievēl par valdes priekšsēdētāju ar ne mazāk kā 2/3 no visu
pilnsapulces locekļu balsu vairākumu uz diviem gadiem.
5.5.Valdes priekšsēdētājs:
5.5.1.Reprezentē Biedrību.
5.5.2.Vada pilnsapulces un valdes sēdes.
5.5.3.Ir tiesīgs sasaukt ārkārtas pilnsapulci.
5.6.Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos. Ārkārtas valdes sēde sasaucama 10 dienu
laikā pēc šāda pieprasījuma.
5.7.Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā četri no valdes locekļiem.
5.8.Valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir
valdes priekšsēdētāja vai, tā prombūtnes laikā, valdes priekšsēdētāja no valdes locekļu vidus ieceltā
vietas izpildītāja balss.
5.9.Valdes kompetence:
5.9.1.Sasaukt pilnsapulci.
5.9.2.Realizēt pilnsapulces lēmumu izpildi.
5.9.3.Noteikt iestāšanās maksu Biedrībā, kā arī biedru maksas apmēru.
5.9.4.Izskatīt iesniegumus un lemt par iestāšanos un izstāšanos no Biedrības.
5.9.5.Lemt par uzņēmējdarbības uzsākšanu vai pārtraukšanu.
5.9.6.Lemt par pamatlīdzekļu iegādāšanos un realizēšanu.
5.9.7.Noteikt valdes locekļu kompetenci un pienākumu sadali.
5.9.8.Ierosināt jautājumu par valdes locekļa pirmstermiņa atbrīvošanu no amata.
5.9.9.Biedrības vārdā iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo īpašumu.
5.9.10.Lemt par citiem jautājumiem, kas skar Biedrības darbību.
6. Saimnieciskās un finansiālās darbības uzraudzība un revīzija.
6.1.Biedrības saimniecisko un finansiālo darbību kontrolē revidents.
6.2.Revidentu ievēl Biedrības pilnsapulce uz diviem gadiem.
6.3.Par revidentu nevar būt valdes loceklis.
6.4.Revidents:
6.4.1.Ne retāk kā reizi gadā pārbauda Biedrības finansiālo darbību un revidē tās grāmatvedību.

6.4.2.Pārbauda valdes sagatavoto gada pārskatu un bilanci.
6.5.Revidentam ir tiesības:
6.5.1.Jebkurā laikā iepazīties ar Biedrības dokumentiem.
6.5.2.Piedalīties kā novērotājam valdes sanāksmēs.
6.5.3.Iesniegt priekšlikumus valdei un pilnsapulcei.
6.5.4.Dot atzinumu par Biedrības darbības gada pārskatu.
6.6.Savā atzinumā par Biedrības darbības gada pārskatu revidents norāda, vai gada pārskats ir pariezi
sastādīts, vai tas saskan ar likumiem, asociācijas statūtiem un grāmatām, vai ieraksti grāmatās
saskan ar attaisnojošiem dokumentiem, vai bilance skaidri un pareizi atspoguļo Biedrības finansiālo
stāvokli vai revidentam ir iesniegtas visas nepieciešamās ziņas.
7. Biedrības biedri
7.1.Par Biedrības biedriem var būt juridiskas un fiziskas personas, kuru darbs tieši saistīts ar
informācijas sniegšanu par tūrisma iespējām Latvijā un kuras iemaksājušas noteikto iestāšanās
maksu.
7.2.Par Biedrības biedru uzņem katru juridisko un fizisko personu individuāli, pamatojoties uz tās
valdības institūcijas (vadītāja) rakstisku iesniegumu. Iesniegumā jānorāda apņemšanās ievērot
Biedrības Statūtus, pildīt pilnsapulces un valdes lēmumus.
7.3.Jaunuzņemtajam Biedrības biedram jāsamaksā iestāšanās maksa un
ikmēneša biedra nauda.
7.4. Juridiskajam biedram jāizvirza viena fiziska persona, kas pārstāvētu biedra intereses Biedrības
darbībā tieši ņemot līdzdalību Biedrības pilnsapulcē ar statūtos noteiktām tiesībām tikt ievēlētam
valdē vai par revidentu, kā arī pārstāvēt Biedrības intereses.
7.5.Biedra pienākumi:
7.5.1.Aktīvi piedalīties Biedrības darbā.
7.5.2.Popularizēt Biedrības mērķus un uzskatus.
7.5.3.Ievērot un pildīt Biedrības Statūtus, kopsapulces un valdes lēmumus.
7.5.4.Regulāri maksāt biedra naudu.
7.5.5.Aizstāvēt un atbalstīt intereses.
7.6.Biedra tiesības:
7.6.1.Piedalīties Biedrības darbībā visu jautājumu izlemšanā.
7.6.2.Izteikt priekšlikumus par Biedrības darbības pilnveidošanu.
7.6.3.Ierosināt pilnsapulces sasaukšanu.
7.6.4.Ievēlēt un tikt ievēlētam valdē.
7.6.5.Iepazīties ar Biedrības darbības dokumentāciju.
7.6.6.Saņemt informāciju par Biedrības darbību no Biedrības amatpersonām
(valdes)
7.6.7.Izmantot visus Biedrības rīcībā esošos informācijas materiālus,
pakalpojumus, kā arī Biedrības materiāli – tehnisko bāzi.
7.6.8.Izstāties no Biedrības.
7.7.Lai kļūtu par biedru, jāiesniedz:
7.7.1.Savs nosaukums, juridiskā adrese.
7.7.2.Reģistrācijas apliecības kopija.
7.7.3.Savu statūtu kopija.
7.7.4.Ziņas par biedra izvirzītajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pases dati,
personas kods, adrese, tālruņa numurs.
8. Biedru izstāšanās un izslēgšanas kārtība
8.1.Biedrs var izstāties, iesniedzot rakstisku iesniegumu Biedrības valdei, iepriekš nokārtojot visas
materiālās saistības ar Biedrību.
8.1.1.Iesniegumu par izstāšanos no Biedrības valde izskata viena mēneša laikā no iesnieguma
iesniegšanas dienas.
8.1.2.Izstājoties no Biedrības, biedrs nesaņem iemaksātās biedru naudas un citus mantiskos vai cita
veida ieguldījumus Biedrības darbībā.
8.2.Izslēgt biedru no Biedrības var ar pilnsapulces lēmumu, ja tas nepilda vai pārkāpj Biedrības
statūtus.
8.3.Valdei jāpaziņo biedram, kura izslēgšana no Biedrības tiks izskatīta pilnsapulcē, par biedru
pilnsapulces norises laiku un vietu. Biedra neierašanās pilnsapulces sēdē nav šķērslis jautājuma
izlemšanai par biedra izslēgšanu no Biedrības.
8.4.Valdes locekļus un revidentu no Biedrības nevar izslēgt pirms viņi statūtos noteiktā kārtībā nav
atbrīvoti no attiecīgā amata.

8.5.Par biedra izstāšanās vai izslēgšanas no Biedrības uzskatāma tā diena, kad biedrs iesniedzis
iesniegumu par izstāšanos vai kad pieņemts lēmums par biedra izslēgšanu.
9. Finansu līdzekļi, to iegūšanas un izlietošanas kārtība
9.1.Biedrība darbojas uz pašfinansēšanas principiem.
9.2.Biedrības līdzekļus veido:
9.2.1.Iestāšanās maksa, biedru nauda.
9.2.2.Fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi.
9.2.3.Ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskas darbības.
9.2.4.Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīvajiem
aktiem.
9.3.Par Biedrības līdzekļu iegūšanu un izmantošanu izlemj pilnsapulce un valde statūtos noteiktās
kompetences robežās.
9.4.Ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu izlietošanas mērķi tiek izmantoti
saskaņā ar izdarīto norādi.
9.5.Biedrība ar saviem līdzekļiem un mantu ir tiesīga veikt visus LR likumdošanā paredzētos
civiltiesiskos darījumus.
10. Biedrības darbības gada pārskats
10.1.Biedrības valde organizē Biedrības grāmatvedības un statistikas uzskaiti, sastāda un sniedz
atskaites atbilstoši LR spēkā esošajai likumdošanai.
10.2.Biedrības darbības pārskata periods ir kalendārais gads.
10.3.Biedrības darbības gada pārskatā iekļaujamas sekojošas ziņas:
10.3.1.Bilance – ienākumu un izdevumu aprēķins.
10.3.2.Ziņojums par biedru skaitu.
10.3.3.Atskaite par biedru iemaksām un savlaicīgi nokārtotiem maksājumiem.
10.3.4.Valdes ziņojums par darbību pārskata periodā.
10.4.Gada pārskatu valde sastāda ne vēlāk kā divus mēnešus pēc kalendārā gada beigām un iesniedz
to revidentam pārbaudei.
10.5.Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc kalendārā gada beigām pilnsapulce izskata gada pārskatu kopā ar
revidenta atzinumu.
11. Biedrības reorganizācija vai likvidācija
11.1.Biedrības darbība tiek izbeigta sekojošos gadījumos:
11.1.1.saskaņā ar Biedrības pilnsapulces lēmumu.
11.1.2.citos ar likumu noteiktajos gadījumos.
11.2.Pilnsapulce izlemj par Biedrības pašlikvidēšanos statūtos noteiktā kārtībā.
11.3. Ja Biedrība pievienojas citai organizācijai, apvienojas ar citu organizāciju vai sadalās, dibinot
jaunas organizācijas, vienlaicīgi zaudējot savu juridisko patstāvību, pilnsapulcei jāpieņem lēmums
par Biedrības pašlikvidēšanos.
11.4.Ja Biedrība sadalās vairākās jaunās organizācijās, pilnsapulce izlemj par Biedrības īpašuma un
finansu līdzekļu sadali.
11.5.Biedrības likvidāciju veic pilnsapulces iecelta likvidācijas komisija un tā notiek atbilstoši Biedrību un
nodibinājumu likumam.
Pilnvarotais pārstāvis:
/valdes priekšsēdētāja D. Vinklere/

