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BIEDRU SARAKSTS
Atbilstoši biedrības statūtiem, biedrības biedri ir fiziskas personas. Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu
likuma 28.panta otrajai daļai, informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības
biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

Biedrības “Latvijas aerostatu attīstības asociācija”
statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas aerostatu attīstības asociācija” (turpmāk –
Biedrība).

2. Biedrības mērķi un darbības sfēra

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. popularizēt aerostatus un to darbības sfēru Latvijā;
2.1.2. attīstīt aerostatu sportu Latvijā un pasaulē;
2.1.3. apkopot Latvijas aerostatu nozares pārstāvju viedokļus un rekomendācijas,
izstrādājot vienotu redzējumu un darbības plānu aerostatu kustības izaugsmei Latvijā;
2.1.4. koordinēt un veicināt sadarbību, informācijas un viedokļu apmaiņu starp
aerostatu darbības sfēras pārstāvjiem un citām ieinteresētajām pusēm, kā indivīda, tā
arī pašvaldību, valsts un starptautiskajā līmenī.
2.2. Ar vārdu “Aerostats” Biedrības nosaukumā un šajos statūtos tiek saprasti tādi gaisa
kuģi, kas atbilst:
2.2.1. gaisa balona (no angļu val. – “balloon”) definīcijai, kāda dota Komisijas
regulas (ES) 2018/395, otrajā pantā;
2.2.2. “aerostata” (no angļu val. – “aerostat”) definīcijai, kāda dota FAI
(Starptautiskā gaisa sportu federācija), sporta kodeksa (no angļu val. “Sporting Code”)
2.3. nodaļā;
2.3. Ja kādā no 2.2.1. vai 2.2.2. punktā minēto dokumentu atbilstošajiem punktiem tiek
veiktas izmaiņas, tās attiecināmas arī uz Biedrību. Ja kāds no minētajiem dokumentiem
zaudē spēku, šajos statūtos tiek izmantota pēdējā spēkā esošā atbilstošā punkta
definīcija.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska persona, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
4.1.1. persona ir vai nu Latvijas Republikas pilsonis, vai Latvijas Republikas
nepilsonis;
4.1.2. personai ir derīga jebkuras klases aerostata pilota apliecība, kas derīga
aerostata lidojumu veikšanai gaisa kuģa kapteiņa statusā Latvijas Republikas teritorijā.
4.2. Ar biedru sapulces lēmumu, par biedru var uzņemt arī tādu fizisku personu, kas
neatbilst 4.1.1. punkta prasībai, bet ir ārzemnieks, kas ir tiesīgs ieceļot un uzturēties
Latvijas Republikā uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu.
4.3. Uzsākt iestāšanās procedūru Biedrībā ir iespējams iesniedzot noteiktas formas
rakstisku vai elektroniski parakstītu pieteikumu, kas apliecina vēlmi iestāties Biedrībā
un gatavību aktīvi līdzdarboties biedrības noteikto mērķu sasniegšanai. Pieteikuma
formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde ar balsu vairākumu. Valdei
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu 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 piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja
arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa
izbeigšanās.
4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, kas ir pieņemts ar balsu
vairākumu, ja:
4.7.1. biedrs vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.7.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
4.7.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7.4. biedrs veic tādas darbības, kas kaitē biedrības tēlam;

4.7.5. biedrs ar savu rīcību pierāda savu mērķu neatbilstību biedrības mērķiem un traucē
biedrības mērķu sasniegšanai.
4.8. 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.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. saskaņojot ar valdi, organizēt dažādus pasākumus, kas sekmē biedrības mērķu
sasniegšanu;
5.1.5. biedru sapulces laikā izvirzīt savu kandidatūru Biedrības valdes un citu
izpildinstitūciju sastāvam.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. piedalīties Biedrības biedru sapulcēs;
5.2.5. būt gatavam tapt ievēlētam Biedrības valdē vai citās izpildinstitūcijās, ja biedru
sapulcē tiek izvirzīta attiecīgā kandidatūra. Atkāpe pieļaujama tikai ļoti būtisku šķēršļu
gadījumā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri, kas ir apmaksājuši biedra
naudu līdz (ieskaitot) periodam, kurā notiek Biedru sapulce. Biedri var piedalīties
biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā) daļa Biedrības biedru.
7.5. Sasaucot biedru sapulci, jānorāda sasaukšanas iemeslu un sapulces dienas kārtību.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot
katram biedram rakstisku (vai elektroniski parakstītu) uzaicinājumu. Valdei, līdz ar
uzaicinājumu, ir pienākums individuāli informēt biedru par biedra naudas parādu, ja
tāds konkrētam biedram ir izveidojies.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā ½ (puse) no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu 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.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā ½ (puse) no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas)
no Biedrības biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 valdes locekļiem, ko ievēl
Biedru sapulce uz vienu gadu.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju uz visu Valdes pilnvaru
termiņu, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar jebkuru vienu valdes locekli.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.6. Valdes priekšsēdētājs nevar tikt ievēlēts atkārtoti ātrāk, kā 1 (vienu) gadu pēc
iepriekšējā pilnvaru termiņa beigām.

9. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu.
10.2. Biedru naudas apmērs ir 2 (divi) EUR mēnesī.
10.3. Biedru naudu biedram jāsamaksā ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 10. datumam,
ieskaitot to Biedrības norēķinu kontā bankā.
10.4. Biedru naudas maksājumus biedrs var apvienot vienā maksājumā, taču uz priekšu
apmaksātais periods nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.
10.5. Biedra izstāšanās vai izslēgšanas no Biedrības gadījumā, iemaksātā biedru nauda
netiek atgriezta. Par izstāšanās vai izslēgšanas no Biedrības mēnesi biedra nauda nav
jāmaksā.

10.6. Biedra izstāšanās vai izslēgšanas no Biedrības neatbrīvo biedru no pienākuma
samaksāt biedra naudas parādus, ja tādi ir izveidojušies. Par izstāšanās vai izslēgšanas
no Biedrības mēnesi biedra nauda nav jāmaksā.
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