
 
Biedrības “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” 

 statūti 
 

1. Biedrības nosaukums 
 
1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” (turpmāk tekstā -
LRA). 
 

2. LRA mērķi un pamatvērtības 
 
2.1.LRA mērķis ir veidot atbildīgu, demokrātiskām vērtībām un Latvijas valsts 
interesēm atbilstošu mediju vidi, kā arī pārstāvēt un aizstāvēt tās biedru kopīgās 
intereses. 
 
2.2. LRA pamatvērtības ir atbildība pret Latvijas sabiedrību un mediju vidi, vārda 
brīvība, viedokļu daudzveidība, tiesiskums, godīga konkurence un citas demokrātiskas 
sabiedrības pamatvērtības. 
 
2.3. LRA darbības mērķa sasniegšanai var tikt veiktas jebkādas darbības, kuras vērstas 
uz tā sasniegšanu un, kuras nav pretrunā ar LRA pamatvērtībām, Latvijas Republikā 
spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem. 
 

3. LRA darbības termiņš 
 

3.1. LRA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no LRA 
 
4.1.Par LRA biedru var kļūt Latvijas Republikā reģistrēti elektroniskie plašsaziņas 
līdzekļi, kuri vēlas līdzdarboties LRA noteiktā mērķa sasniegšanā, un, kuru darbības 
principi un vērtības atbilst LRA pamatvērtībām. 
 
4.2. Par biedru uzņemšanu LRA lemj valde, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida 
iesniegumu un biedru atsauksmēm. Valdei iesniedzēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk kā 1 
(viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums 
rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
 
4.3. Ja valde noraida pieteicēja lūgumu par uzņemšanu biedru sastāvā, pieteicējs var 
pieprasīt, lai par viņa dalību LRA lemj Kopsapulce. Kopsapulces lēmums jāpaziņo 
pieteicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Ja arī Kopsapulce 
noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LRA biedru, un viņš var iesniegt 
atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 
 
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LRA, rakstveidā paziņojot par to valdei, ja līdz 
iesnieguma iesniegšanas brīdim ir veikti visi biedra naudas maksājumi un ir nokārtotas 
visas saistības.  
 
4.5. LRA Kopsapulce, pamatojoties uz valdes rakstveida ierosinājumu, var pieņemt 
lēmumu par biedra izslēgšanu no LRA, ja tas: 
4.5.1. nepilda LRA Kopsapulces vai valdes lēmumus, 
4.5.2. veic darbību, kas nav savienojama ar LRA mērķiem vai vērtībām, 



4.5.3. nodara būtisku kaitējumu LRA vai kādam tās biedram, 
4.5.4. neveic biedra naudas maksājumus. 
 
4.6. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LRA un šā lēmuma motivācija jāpaziņo 
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.  
 

5. Biedru tiesības un pienākumi 
 
5.1. Biedram ir šādas tiesības: 
5.1.1. piedalīties LRA Kopsapulcē; 
5.1.2. tikt ievēlētam LRA valdē vai citā LRA institūcijā; 
5.1.3. iegūt visa veida informāciju par LRA darbību no LRA valdes vai jebkuras citas 
LRA institūcijas. 
 
5.2. Biedra pienākumi ir: 
5.2.1. ievērot šos Statūtus un LRA institūciju pieņemtos lēmumus; 
5.2.2. maksāt biedra naudu saskaņā ar Kopsapulces noteikto apjomu un procedūru; 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LRA mērķa un noteikto uzdevumu realizēšanu. 
 
5.3. Papildu saistības biedram var noteikt ar Kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 
biedram papildus saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama 
konkrētā biedra piekrišana.  
 

6. LRA struktūrvienības 
 

6.1. Ar Kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LRA teritoriālās un citas 
struktūrvienības. 
 
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LRA regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Kopsapulce. 
 
6.3. LRA tiek izveidota Izpilddirekcija, kura nodrošina LRA ikdienas darbu. 
Izpilddirektoram tiek piešķirtas tiesības LRA noteikto mērķu, stratēģisko plānu un 
noteikto rīcības virzienu ietvaros pārstāvēt LRA intereses, kā arī, saskaņot ar valdi vai 
operatīvos gadījumos ar vismaz vienu valdes locekli, LRA vārdā parakstīt nosūtāmās 
vēstules, slēgt līgumus ar darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, iegādāties preces 
un pakalpojumus, kas nepieciešami LRA saimnieciskās darbības nodrošināšanai un citi 
pienākumi un tiesības saskaņā ar noslēgto darba līgumu.  
 
 

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 
 
7.1. Biedru sapulces (Statūtu tekstā arī Kopsapulce) ir augstākā LRA lēmējinstitūcija. 
 
7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LRA biedri. 
 
7.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā. 
 
7.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to pieprasa kāds 
no LRA biedriem, norādot sasaukšanas iemeslu. 
 
7.5. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram 



biedram uzaicinājumu. Uzaicinājumā tiek norādīts Kopsapulces norises laiks, vieta un 
sapulces darba kārtība. 
 
7.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no visiem biedriem. 
 
7.7. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek 
sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo 
biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 
 
7.8. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošajiem biedriem. 
 
7.9. Lai pieņemtu lēmumu par LRA darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, 
Statūtu izmaiņām, iestāšanās un biedru naudas apjoma izmaiņām vai valdes vēlēšanām, 
nepieciešams, lai par to nobalsotu vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem. 
 
7.10. Katram biedram Kopsapulcē ir viena balss. 
 
7.11. Biedram ir tiesības rakstveidā pilnvarot piedalīties Kopsapulcē savu pārstāvi. Ja 
biedru pārstāv tā valdes loceklis, pilnvarojums nav nepieciešams. 
 
7.12. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu 
Statūtos paredzēto institūciju kompetencē, ja Statūtos nav noteikts citādi. 
 
7.13. Kopsapulces ekskluzīvā kompetencē ir: 
7.13.1. grozījumu izdarīšana LRA Statūtos; 
7.13.2. valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana; 
7.13.3. lēmuma pieņemšana par LRA darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 
reorganizāciju; 
7.13.4. biedru naudas un iestāšanas naudas apjoma noteikšana, un samaksas kārtība; 
7.13.5. LRA stratēģisko plānu, darbību un rīcības virzienu noteikšana. 
 
 

8. Izpildinstitūcija 
 
8.1. LRA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem, kurus ieceļ 
Kopsapulce uz viena gadu termiņu. 
 
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes 
darbu. 
 
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus ar LRA darbību saistītus jautājumus, kas nav 
ekskluzīvā Kopsapulces kompetencē. Saņemot vismaz 2/3 biedru piekrišanu valde ir 
tiesīga apstiprināt arī Statūtu 7.13.5. punktā noteiktos LRA stratēģiskos plānus, darbības 
un rīcības virzienus. 
 
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LRA katrs atsevišķi. 
 

9. Revidents 
 

9.1. LRA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 
Kopsapulce uz vienu gadu. 



 
9.2. LRA revidents nevar būt LRA valdes loceklis. 
 
9.3. Revidents: 
9.3.1. veic LRA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
9.3.2. dod atzinumu par LRA budžetu un gada pārskatu; 
9.3.3. izvērtē LRA grāmatvedības un lietvedības darbu; 
9.3.4. sniedz ieteikumus par LRA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 
 
9.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 
gadā. 
 
9.5. Kopsapulce apstiprina LRA gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas. 
 
 

10. LRA darbība, ienākumi  un atskaites 
 
10.1. LRA  finanšu gads sākas 1. janvārī un ilgst līdz 31. decembrim. 
 
10.2. LRA ienākumus veido biedru nauda, kuras apmēru nosaka saskaņā ar Statūtu 7.8, 
iestāšanās nauda, ja tādu nosaka Kopsapulce, kā arī ziedojumi un dāvinājumi, un citi 
tiesiski ienākumi. 
 
10.3. Pēc finanšu gada beigām, valde sagatavo gada pārskatu atbilstoši piemērojamo 
normatīvo aktu prasībām un iesniedz to apstiprināšanai Kopsapulcei. 
 

12. Sazināšanās (paziņošanas) kārtība 
 
12.1. Statūtos noteiktā sazināšanās (paziņojumi) LRA ietvaros var notikt arī 
elektroniski, sūtot informāciju uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm. 
 

13. Citi  noteikumiem 
 

13.1. Statūtos neatrunātie procesi un lietas tiek vestas un kārtotas atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 
 
 
      ___________________________/_______________________/ 

      (paraksts)                                   (vārds, uzvārds) 
 

 
 
 
Statūti apstiprināti LRA Kopsapulcē 2019.gada 7.novembrī, Rīgā 

 


