Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2020.gada 13.martā
ar Nr.6-24/3078/1

Biedrības

„Latviešu tautas mākslas savienība”
STATŪTI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1. nodaļa.
Biedrības juridiskais statuss
Biedrības nosaukums ir: Latviešu tautas mākslas savienība (turpmāk tekstā – Biedrība).
Biedrības nosaukuma saīsinājums: LTMS. Biedrībai ir nosaukuma tulkojums angļu
valodā – The Association “Latvian Folk Art Union”.
Biedrībai ir zīmogs ar tās nosaukumu un logo - Jumja zīme, savīta ar „astotnieka” vijumu
un zīmēta ar slēgtajām dubultlīnijām. Virs tās puslokā Biedrības pilns nosaukums.
Biedrība ir juridiska persona un tā darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un šiem
statūtiem.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. nodaļa.
Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķi:
2.1.1. Biedrība ir radoša organizācija, kuras mērķis ir iekļauties UNESCO konvencijas
„Par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” darbā, veicināt latviešu tautas
lietišķās mākslas izpēti, saglabāšanu un tālāko attīstību;
2.1.2. izmantojot likumdošanas iniciatīvas tiesības, ietekmēt Latvijas valsts iestāžu
darbību jautājumos, kas skar visu tautas lietišķās mākslas jomu meistaru
profesionālo izglītību, tradicionālo prasmju aizsardzību, kā arī citus ar meistarību
saistītos jautājumus.
2.2. Biedrības uzdevumi:
2.2.1. veicināt tautas mākslas procesu pētniecību, kultūras vērtību apzināšanu un
dokumentēšanu;
2.2.2. radoši strādāt, attīstīt savu radošo potenciālu, darināt priekšmetus, kas sakņojas
tradicionālajā tautas mākslā;
2.2.3. saglabāt un popularizēt biedrības biedru darbības rezultātus;
2.2.4. veicināt sabiedrības izpratni par nemateriālā kultūras mantojuma lomu ilgtspējīgas
attīstības kontekstā gan Latvijā, gan ārvalstīs;
2.2.5. atbalstīt jebkura veida aktivitātes, kas vērstas uz tautas mākslas stiprināšanu un
nodrošināt tradicionālo un lokālo amata prasmju saglabāšanu un pārmantojamību;
2.2.6. atbalstīt izglītības procesu – gan izglītības institūcijas, gan studentus un pētniekus;
2.2.7. veicināt mūžizglītības attīstību un tautas augstskolas izveidi;
2.2.8. rūpēties par materiālo un finanšu resursu piesaistīšanu un izmantošanu Biedrības
darbības mērķu īstenošanai.
2.3. Biedrības darbības veidi:
2.3.1. amatapmācība;
2.3.2. izstāžu, festivālu, konkursu, radošo nometņu, meistardarbnīcu un citu ar tautas
mākslu saistītu pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
2.3.3. piedalīties radošo darbu un meistarības izvērtēšanas, Tautas daiļamata meistara
goda nosaukuma un Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukuma piešķiršanas
procedūras aktualizēšanā un nodrošināšanā;
2.3.4. piešķirt stipendijas, prēmijas un pabalstus, kā arī veicināt atzinību piešķiršanu
Biedrības biedriem kā arī organizēt Tautas daiļamata meistara nosaukuma
(statusa) sertificēšanu atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas aktiem;
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2.3.5. radošo un izglītojošo, tai skaitā mūžizglītības
un
nemateriālā
kultūras
mantojuma saglabāšanas un attīstības projektu izstrāde un īstenošana;
2.3.6. tirgus mārketinga izpēte, gadatirgu, izstāžu – pārdošanu, izsoļu un
meistardarbnīcu organizēšana, balvu un stipendiju fonda izveide;
2.3.7. aktīva kultūras apmaiņas un kultūras kontaktu tīkla attīstīšana vietējā un
starptautiskā mērogā;
2.3.8. latviešu tautas lietišķās mākslas datu bāzes un kolekciju izveide un uzturēšana;
2.3.9. izdevējdarbība;
2.3.10. labdarības pasākumu organizēšana, finanšu līdzekļu ar ziedojumu palīdzību
piesaistīšana un uzkrāšana;
2.3.11. saimnieciskās darbības veikšana, kā arī citu darbību atbalstīšana Biedrības mērķu
sasniegšanai, kas nav pretrunā ar LR likumdošanu.
3. nodaļa.
Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
3.1. Biedru iestāšanās:
3.1.1.par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, vai
tiesībspējīga personālā sabiedrība, kas atbalsta statūtos minētos mērķus un
uzdevumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu (pieteikuma formu
un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde);
3.1.2. lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde atklāti balsojot. Valdei
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā kalendārā
mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi,
kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds
sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas
laikā no tā pieņemšanas brīža;
3.1.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.
Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par
Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada
termiņa izbeigšanās.
3.2. Biedru izstāšanās:
3.2.1. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
3.2.2. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu ja:
3.2.2.1. nav nomaksāta iestāšanās nauda gada laikā no iestāšanās Biedrībā;
3.2.2.2. nav nomaksāta biedra nauda par pēdējiem diviem gadiem;
3.2.2.3. nepilda savus Biedrības biedra pienākumus un saistības;
3.2.2.4. veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai citādi kaitē
Biedrības darbībai.
3.3. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra
izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4. nodaļa.
Biedru tiesības un pienākumi
4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības.
4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. veidot reģionālas struktūrvienības;
4.1.5. brīvi darboties citās demokrātiskās vai politikās organizācijās;
4.1.6. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
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4.2.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
4.2.2. regulāri un savlaicīgi maksāt biedru naudu, kuras apmērus apstiprina kopsapulcē;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību piedalīties Biedrības mērķu sasniegšanā un uzdevumu
realizēšanā;
4.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu
sabiedrībā;
4.2.5. pildīt no citu biedru saistībām atšķirīgas saistības, ko biedram ar lēmumu ir
noteikusi biedru kopsapulce, ja pirms lēmuma pieņemšanas ir saņemta šī biedra
piekrišana.
4.2.6. Biedrības biedrs kā pilnvarota persona var pārstāvēt citus Biedrības biedrus.
5. nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
Biedrības biedru kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija.
Biedru kopsapulce ievēl izpildinstitūciju (valdi) un revīzijas institūciju.
Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.
Ārkārtas biedru kopsapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai Biedrības revidenta
pieprasījuma vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības
biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
Biedrības biedri ir jāinformē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sasaukšanas.
Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.
Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota biedru kopsapulce.
Tikai Biedrības biedru kopsapulce ir tiesīga:
5.8.1.
izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
5.8.2. apstiprināt Biedrības gada pārskatu pēc revīzijas institūcijas atzinuma
saņemšanas;
5.8.3.
noteikt vienotu iestāšanās maksu un biedru naudas apmērus;
5.8.4.
ievēlēt vai atcelt Biedrības valdi un revidentu;
5.8.5.
lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju, izdarīt grozījumus
Biedrības valdes sastāvā.
6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
Biedrības struktūrvienību izveidošana:
6.1.1. biedrības struktūrvienību var izveidot un nodibināt ne mazāk kā pieci Biedrības
biedri noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;
6.1.2. biedrības struktūrvienības dibināšanas sapulce pieņem darbībai nepieciešamos
dokumentus un iesniedz attiecīgo informāciju Biedrības valdei biedru
kopsapulces informēšanai;
6.1.3. biedrības struktūrvienības dibināšanas sapulcē ievēl izpildinstitūciju un revīzijas
institūciju;
6.1.4. biedrības valde izskata struktūrvienības izveidošanas dokumentu atbilstību
Biedrības statūtiem un sagatavo iesniegšanai Biedrības biedru kopsapulcei.
Biedrības struktūrvienības darbība:
6.2.1. biedrības struktūrvienība sāk savu darbu pēc Biedrības biedru kopsapulces
pozitīva lēmuma saņemšanas;
6.2.2. biedrības struktūrvienības darbību regulē tās izstrādātie dokumenti, kurus ir
apstiprinājusi Biedrības biedru kopsapulce. Ja attiecīgais jautājums nav atrunāts,
tad tiek piemēroti Biedrības statūti un Biedrības izstrādātie dokumenti.
Biedrības struktūrvienībai nav juridiskas personas tiesības.
Tikai Biedrības struktūrvienības biedru sapulce var pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju.
Finansu un citi līdzekļi pēc Biedrības struktūrvienības likvidēšanas tiek nodoti
Biedrības rīcībā.

6.6.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

8.1.

8.2.
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Biedrība
nepārņem
Biedrības struktūrvienības saistības, ja tās Biedrības
struktūrvienība iepriekš nav rakstiski saskaņojusi ar Biedrības Valdi vai biedru
kopsapulci, par ko liecina rakstisks valdes saskaņojums uz iesnieguma, vai Valdes/
biedru kopsapulces rakstisks lēmums.
7. nodaļa. Izpildinstitūcija
Biedrības izpildinstitūcija ir patstāvīgi funkcionējoša valde, kas sastāv no pieciem
valdes locekļiem.
Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
Valde pati sadala savus pienākumus starp valdes biedriem.
Biedrības kopsapulce valdi ievēl uz trīs gadiem.
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav noteikta kā ekskluzīva biedru
kopsapulces kompetence, t.sk. biedrības valdei ir tiesības:
7.5.1. pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši
statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem;
7.5.2. veikt citus Biedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus;
7.5.3. Biedrības valde nosaka jautājumus, kuru lemšanai valdes priekšsēdētājam ir
nepieciešama valdes piekrišana;
7.5.4. sagatavot un iesniegt biedru kopsapulcei priekšlikumus par izmaiņām Biedrības
darbībā;
7.5.5. starplaikos starp Biedrības biedru kopsapulcēm uzņemt jaunus biedrus, ja tie
piekrīt un atbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
Pēc biedru kopsapulces lēmuma pieņemšanas par valdes locekļa darba apmaksu, Valdes
loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.
Biedrības valdei ir pienākums:
7.7.1. ievēlēt valdes priekšsēdētāju;
7.7.2. sasaukt valdes sēdes ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Valdes sēde ir lemttiesīga,
ja piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem;
7.7.3. valdes sēdi sasauc valdes priekšsēdētājs vai divi valdes locekļi.
7.7.4. pārzināt un vadīt Biedrības darbību, nodrošinot Biedrības biedru kopsapulces
lēmumu izpildi, kā ari sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un veikt
organizatorisko darbu, kas nepieciešams lēmumu izpildei;
7.7.5. kontrolēt un pārbaudīt valdes priekšsēdētāja darbu;
7.7.6. atskaitīties un informēt Biedrības biedru kopsapulci par valdes darbu ne retāk kā
vienu reizi gadā.
8. nodaļa. Valdes priekšsēdētājs
Valdes priekšsēdētājam ir pienākums:
8.1.1. vadīt Biedrības darbību un pārstāvēt to atbilstoši Biedrības kopsapulces vai
valdes pilnvarojumam;
8.1.2. nodrošināt Biedrības biedru kopsapulces lēmuma izpildi,
8.1.3. atskaitīties valdei un Biedrības biedru kopsapulcei, pamatojoties uz tās
pieprasījumu;
8.1.4. atbildēt par Biedrības līdzekļu izlietošanu;
8.1.5. lemt jautājumus, kas ir tieši saistīti ar Biedrības Statūtos noteiktiem mērķiem un
uzdevumiem.
Valdes priekšsēdētājam ir tiesības:
8.2.1. parakstīt civiltiesiskus darījumus, ja tā ir lēmusi Biedrības biedru kopsapulce;
8.2.2. pārstāvēt Biedrību jebkura veida attiecībās ar trešajām personām, t.sk., pārstāvēt
Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, gan Latvijas, gan
starptautiskās organizācijās, ja Biedrības biedru kopsapulce nav lēmusi savādāk;
8.2.3. izstrādāt un sagatavot priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā un iesniegt
tos valdei un Biedrības biedru kopsapulcei lēmuma pieņemšanai.
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9. nodaļa. Revīzijas institūcija
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
Biedrības biedru kopsapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Biedrības revidentam ir pienākums:
9.3.1. veikt Biedrības mantas un finansu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dot atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. novērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents revīziju veic Biedrības biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk
kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
10. nodaļa. Biedrības finansu līdzekļi, to iegūšanas un izlietošanas kārtība
10.1. Biedrības līdzekļus veido:
10.1.1.
biedrības biedru iestāšanās nauda un biedru nauda;
10.1.2.
juridisko un fizisko personu ziedojumi;
10.1.3. valsts un pašvaldību budžeta finansējums mērķprogrammu īstenošanai;
10.1.4.
ienākumi no Biedrības saimnieciskās darbības;
10.1.5.
citi likumiski atļautie ienākumi.
10.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedrības valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
10.2.1.
biedrības mērķu un uzdevumu izpildei;
10.2.2.
biedrības darbības nodrošināšanai;
10.2.3. darbinieku algošanai.
11. nodaļa. Biedrības kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšana un atsavināšana.
11.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma iegūšanu
vērtībā līdz 1000 EUR (viens tūkstotis eiro un nulle centi).
11.2. Biedrības valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma iegūšanu īpašumā
vērtībā līdz 10000 EUR (desmit tūkstoši eiro un nulle centi) un par kustamā īpašuma
atsavināšanu lemj biedrības kopsapulce.
11.3. Biedrības biedru kopsapulce lemj par kustamā īpašuma iegūšanu vērtībā virs 10000 EUR
(desmit tūkstoši eiro un nulle centi).
11.4. Tikai Biedrības biedru kopsapulce var pieņemt lēmumu par Biedrības īpašumā esošā
kustamā vai nekustamā īpašuma vērtībā virs 1000 EUR (viens tūkstotis eiro un nulle
centi) atsavināšanu un īpašuma apgrūtināšanu.
.
Biedrības pilnvarotais pārstāvis
______________________ Dagmāra Prīberga
Statūti apstiprināti Biedrības biedru kopsapulcē
Rīgā, 2020.gada 22.februārī

