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Biedrības

Latvijas atvērto tehnoloģiju
asociācija
statūti

1.Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums ir “LATA”.
2.Biedrības misija
2.1. Aktīvi piedalīties attīstītas zināšanu sabiedrības veidošanā Latvijā.
3.Biedrības mērķi
3.1. Būt par vadošo Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares asociāciju,
kas veicina sadarbību starp tehnoloģiju piegādātājiem un patērētājiem, t.sk. valsts un
pašvaldību, kā arī izglītības un zinātnes iestādēm, balstoties uz šādam pamatnostādnēm:
3.1.1. tehnoloģiju atvērtība, sadarbspēja, atkārtota lietojamība un atvērti industrijas standarti;
3.1.2. tehnoloģiju kvalitāte, efektivitāte un drošība;
3.1.3. brīva un godīga konkurence tehnoloģiju izstrādes un piegādes jomā.
3.2. Panākt starptautiski atzītu, atvērtu informācijas apmaiņas un glabāšanas standartu
apstiprināšanu un plašu lietošanu Latvijā.
3.3. Panākt Latvijas sabiedrības labvēlību pret atvērtām tehnoloģijām, t.i. tādiem IKT
risinājumiem, kas balstīti uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.
4.Biedrības galvenie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai
4.1. Apzināt Latvijas IKT pakalpojumu piegādātājus, lietotājus un konsultantus, kuri jau piegādā
vai izmanto, vai arī vēlas piegādāt vai izmantot uz atvērtiem standartiem balstītas
tehnoloģijas. Aicināt šīs personas aktīvi iesaistīties LATA darbībā.
4.2. Apvienot Latvijas IKT piegādātājus, lietotājus un konsultantus, veicināt pieredzes apmaiņu un
sadarbību starp tiem, kā arī veidot darba grupas vai piedalīties jau izveidotās darba grupās, lai
realizētu LATA mērķus un veicinātu IKT nozares attīstību kopumā.
4.3. Organizēt pasākumus atvērtu standartu un tehnoloģiju popularizēšanai, kā arī ar tiem saistīto
kvalitātes, efektivitātes un drošības ieguvumu skaidrošanai – uzturēt LATA portālu, gatavot
publikācijas, rīkot seminārus un citas publiskas aktivitātes.
4.4. Sadarboties ar valsts institūcijām IKT nozares politikas veidošanā, stratēģijas plānošanā,
standartizācijas un standartu praktiskas ieviešanas jautājumos.
4.5. Sadarboties ar izglītības iestādēm, lai veicinātu informātikas apguvi, izmantojot uz atvērtiem
standartiem balstītus IKT risinājumus, kā arī palīdzēt nodrošināt tam nepieciešamo materiālo
un metodisko bāzi.
4.6. Sadarboties ar citām Latvijas un starptautiskām organizācijām ar līdzīgiem mērķiem, kā arī ar
organizācijām, kas pārstāv esošos un potenciālos uz atvērtām tehnoloģijām balstītu risinājumu
lietotājus, piegādātājus vai konsultantus.
4.7. Aizstāvēt savu biedru intereses LATA mērķu ietvaros.
5.Biedrības darbības termiņš
5.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
6.Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
6.1. Biedrības darbībā piedalās Biedri, Asociētie biedri un Goda biedri.

6.2. Par Biedrības Biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, kura atzīst šos statūtus, saskata praktisku ieguvumu no Biedrības mērķu
realizācijas sev vai Latvijas sabiedrībai kopumā, kā arī ir gatavi sniegt ieguldījumu minēto
mērķu sasniegšanai, iesniedzot valdei atbilstošu iesniegumu, kā arī līdz nākamās Valdes Sēdei
iemaksājot biedru naudu par kārtējā gada atlikušajiem mēnešiem. Iemaksātā biedru nauda par
kārtējo gadu tiek atmaksāta, ja valde Biedra kandidātu neuzņem Biedrībā.
6.3. Par Biedrības Asociēto biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura atzīst šos statūtus, saskata
praktisku ieguvumu no Biedrības mērķu realizācijas sev vai Latvijas sabiedrībai kopumā, kā
arī ir gatavi sniegt ieguldījumu minēto mērķu sasniegšanai, iesniedzot valdei attiecīgu
iesniegumu.
6.4. Lēmumu par jauna Biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Valdei Biedra
kandidāta lūgums ir jāizskata nākamās valdes sēdes laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas,
bet ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
6.5. Uz valdes sēdi, kurā izskata Biedra kandidāta iesniegumu, uzaicina Biedra kandidātu vai
Biedra kandidāta (juridiskas personas) pārstāvi un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Biedra kandidāta neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
6.6. Par Goda Biedru ar valdes lēmumu Biedrībā var uzņemt jebkuru fizisku vai juridisku personu,
kas atzīst šos statūtus, saskata praktisku ieguvumu no Biedrības mērķu realizācijas sev vai
Latvijas sabiedrībai kopumā un kura ir sniegusi būtisku ieguldījumu Biedrības mērķu
sasniegšanā, ja attiecīgā persona ir apstiprinājusi savu piekrišanu uzņemšanai biedrībā.
6.7. Ja par Biedrības Biedru, Asociēto biedru vai Goda biedru tiek uzņemta juridiskā persona, tad
attiecīgā juridiskā persona, tās statūtos noteiktā kārtībā, pilnvaro savu pārstāvi piedalīties
biedrības darbā, bet ievēlēšanas gadījumā arī valdes vai revīzijas komisijas darbībā.
6.8. Biedra (Asociētā biedra) kandidāts iegūst Biedrības Biedra (Asociētā biedra) statusu ar valdes
lēmuma pieņemšanas brīdi. Valdes lēmumu Biedra (Asociētā biedra) kandidātam paziņo
piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
6.9. Valdes lēmumu ar kuru noraidīts Biedra (Asociētā biedra) kandidāta iesniegums uzņemšanai
Biedrībā, Biedra kandidāts rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības biedru sapulcei. Ja arī biedru
sapulce noraida lūgumu par uzņemšanu Biedrībā, Biedra kandidāts nav uzņemts par Biedrības
Biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu iesniegumu ne ātrāk kā gadu pēc iepriekšējā iesnieguma
noraidīšanas biedru sapulcē.
6.10. Jebkurš Biedrs, neatkarīgi no statusa, var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā
paziņojot par to valdei. Izstājoties no Biedrības, iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.
6.11. Jebkuru Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja :
6.11.1.Biedrs nav savlaicīgi nomaksājis biedra naudu;
6.11.2.Biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;
6.11.3.Biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības;
6.11.4.Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
6.12. Jautājumu par Biedrības Biedra izslēgšanu valde izskata nākamās sēdes laikā no pieteikuma
par izstāšanos saņemšanas brīža vai no brīža, kad konstatēts kāds no 6.11. punktā minētajiem
izslēgšanas iemesliem, 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 lēmuma pieņemšanas brīža.
7.Biedru tiesības un pienākumi
7.1. Biedrības Biedriem ir šādas tiesības:
7.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
7.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
7.1.3. ar balsstiesībām piedalīties biedru sapulcē un ierosināt jautājumus izskatīšanai biedru
sapulcē;

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.1.4. vēlēt un tikt ievēlētam valdē vai citās biedrības institūcijās (valdē var tikt ievēlētas
fiziskas personas vai juridisku personu pilnvarotie pārstāvji);
7.1.5. iepazīties ar revīzijas komisijas veikto pārbaužu rezultātiem;
7.1.6. valdes noteiktajā kārtībā izmantot Biedrības mantu, lietot Biedrības simboliku;
Biedrības Biedru pienākumi:
7.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
7.2.2. regulāri maksāt biedra naudu biedru sapulces noteiktajā apmērā un termiņā;
7.2.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu, aizstāvēt
Biedrības intereses un piedalīties Biedrības lēmējinstitūciju darbā;
Asociētajiem biedriem ir visas šo statūtu 7.1.un 7.2.punktā noteiktās Biedru tiesības un
pienākumi, izņemot tiesības balsot Biedrības biedru sapulcē.
Goda biedriem ir visas šo statūtu 7.1.un 7.2.punktā noteiktās Biedru tiesības un pienākumi.
Tiesības un pienākumus Biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
Biedram tiesības un pienākumus, kas atšķiras no citu attiecīgā statusa Biedru tiesībām un
pienākumiem, ir nepieciešama šā Biedra piekrišana.

8.Biedrības struktūrvienības
8.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru sapulce.
9.Biedru biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
9.1. biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus jebkuros
ar Biedrību saistītos jautājumos. Tikai biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par izmaiņām
statūtos un par biedru naudas apjomiem.
9.2. biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības Biedri neatkarīgi no to statusa Biedrībā.
Biedri var sapulcē piedalīties personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Biedru sapulcē Biedru
var pārstāvēt saskaņā ar rakstisku pilnvaru, kurai nav jābūt notariāli apstiprinātai.
9.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 15. martam.
9.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa
ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
9.5. biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
Biedram rakstisku uzaicinājumu.
9.6. biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedriem.
9.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Biedru skaita,
ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi Biedri, neskaitot Asociētos un Goda biedrus.
9.8. biedru sapulces lēmums, ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
Biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Biedriem.
10.Izpildinstitūcija
10.1. Biedrības izpildinstitūcija ar pārstāvības tiesībām ir valde. Valde pārzina un vada Biedrības
lietas, īsteno biedru sapulces pieņemtos lēmumus, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem.
10.2. Valdi ievēl biedru sapulce uz vienu gadu un katram valdes loceklim ir iespēja tikt pārvēlētam.
10.3. Valde sastāv no septiņiem valdes locekļiem, tajā skaitā Prezidenta (Valdes priekšsēdētāja),
kuru no valdes locekļu vidus uz valdes pilnvaru laiku ievēl valde.
10.4. Valdei ir tiesības izlemt visus ar Biedrības darbu saistītos jautājumus, kas nav ekskluzīvā
biedru sapulces kompetencē.
10.5. Valdes sēdes ir atklātas;

10.6. Prezidents (Valdes priekšsēdētājs) pārstāv Biedrību atsevišķi, bet katrs no pārējiem Valdes
locekļiem pārstāv Biedrību kopīgi ar jebkuru citu vienu Valdes locekli.
10.7. Valdei ir šādi pienākumi:
10.7.1.vadīt Biedrības darbu saskaņā ar statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī
biedru sapulcē apstiprinātu darba plānu;
10.7.2.sasaukt biedru sapulces un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus biedru sapulces
sekmīgai norisei;
10.7.3.organizēt biedru naudas iekasēšanu, grāmatvedības uzskaiti un Biedrības lietvedību;
10.7.4.izskatīt jautājumus par jaunu Biedru uzņemšanu vai Biedru izslēgšanu no Biedrības;
10.7.5.izziņot biedru sapulces lēmumus un citu aktuālo informāciju.
10.8. Biedrības Prezidents ir Biedrības galvenā amatpersona, kas Biedrības statūtos noteiktās
kompetences ietvaros pārstāv Biedrību un darbojas saskaņā ar biedru sapulces un valdes
lēmumiem. Prezidentam ir šādi pienākumi un tiesības:
10.8.1.sasaukt un vadīt kārtējās valdes un nepieciešamības gadījumā arī ārkārtas sēdes, vadīt
valdes darbību;
10.8.2.pieņemt darbā un atbrīvot darbiniekus;
10.8.3.atvērt un slēgt kontus bankās un citās kredītiestādēs;
10.8.4.bez īpašas saskaņošanas rīkoties ar Biedrības naudas līdzekļiem, slēgt līgumus un
uzņemties saistības valdes noteiktajās robežās;
10.8.5.pirmā paraksta tiesības visos lietvedības un finanšu dokumentos;
10.8.6.ārkārtējos un neatliekamos gadījumos vienpersoniski pieņemt lēmumus un rīkoties
Biedrības vārdā, informējot par to valdi nākošajā sēdē;
10.9. Valde var pieņemt darbā algotu izpilddirektoru, kas Valdes pilnvarojuma robežās organizē
Biedrības darbu un biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi.
10.10.Valdi vai atsevišķus tās locekļus atsauc un pārvēlē biedru sapulce.
10.11.Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Vienāda balsu skaita
gadījumā noteicošā balss ir Prezidentam.
11.Revidents
11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru
biedru sapulce uz vienu gadu.
11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
11.3. Revidents:
11.3.1.veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
11.3.2.dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
11.3.3.izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.3.4.sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
11.5. Biedru biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
11.6. Revidents neatbild par valdes pārkāpumiem, izņemot tos gadījumus, kad par šiem
pārkāpumiem viņš ir zinājis, bet nav informējis biedru sapulci.
12.Biedru nauda
12.1. Biedrības Biedri maksā biedru sapulces noteikto biedru naudu biedru sapulces noteiktajos
termiņos un apmērā.
13.Īpašums un saimnieciskā darbība
13.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
13.1.1.biedru naudas;
13.1.2.fizisko un juridisko personu ziedojumi, dotācijas un dāvinājumi, iemaksas vai
novēlējumi no labdarības un citiem fondiem;

13.1.3.citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti likumā.
13.2. Lai Biedrība varētu veikt izvirzītos uzdevumus un sasniegt šajos Statūtos paredzētos mērķus,
tai likumdošanā noteiktajā kārtībā ir tiesības rīkoties ar savā rīcībā esošajiem finansu
līdzekļiem saskaņā ar biedru sapulces apstiprinātu darba plānu.

Statūti apstiprināti Biedru sapulcē Rīgā, 2010. gada 25. februārī.

