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Biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija”
statūti

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācija” (turpmāk 
tekstā- ,,Asociācija’’).

2. Asociācijas mērķi

2.1.  Asociācijas mērķi ir:

2.1.1. veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību transportlīdzekļu tirdzniecības jomā;
2.1.2. apvienot transportlīdzekļu tirdzniecības nozares profesionāļus, lai 

identificētu un risinātu nozares problēmas;
2.1.3. sadarbībā ar valsts institūcijām un/vai nevalstiskām organizācijām 

sakārtot normatīvo aktu bāzi, veicināt vienādu izpratni un praksi par 
normatīvo aktu interpretāciju un piemērojamību transportlīdzekļu 
tirdzniecības jomā;

2.1.4. veicināt juridiski līdztiesīgu un vienlīdzīgu konkurenci transportlīdzekļu 
tirdzniecības jomā;

2.1.5. sniegt atbalstu Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācijas 
biedriem strīdos ar valsts un/vai pašvaldības institūcijām jautājumos par 
transportlīdzekļu tirdzniecību t.sk. normatīvo aktu piemērošanu un 
interpretāciju.

2.1.6. izstrādāt vienotas dokumentu formas transportlīdzekļu tirdzniecības 
dokumentācijai Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācijas 
biedriem;

2.1.7. sadarbībā ar VAS Ceļu satiksmes drošības direkciju veicināt satiksmes 
drošību; 

2.1.8. informēt sabiedrību par transportlīdzekļu tirdzniecības un ekspluatācijas 
prasībām, tādejādi veicinot sabiedrības uzticību sadarbībai ar Latvijas 
Transportlīdzekļu Tirgotāju Asociācijas biedriem.

2.2. Mērķu sasniegšanai, Asociācija darbojas šādos virzienos:
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2.2.1. atbildīgajām valsts institūcijām ierosina pilnveidot normatīvos aktus un 
uzlabot to piemērošanas kārtību atbilstoši Latvijas tautsaimniecības 
interesēm, godīgas un brīvas konkurences nosacījumiem;

2.2.2. sadarbojas ar valsts institūcijām, lai panāktu valstī vienotu saistošo 
normatīvo aktu un to interpretācijas piemērošanu visiem transporta 
līdzekļu nozares komersantiem;

2.2.3. informē sabiedrību par transportlīdzekļu tirdzniecības un ekspluatācijas 
prasību ievērošanu, asociācijas darbību šo prasību ievērošanas 
nodrošināšanai biedru vidū;

2.2.4. veicina Asociācijas un tās biedru atpazīšanu;
2.2.5. izmanto visas iespējas, lai Latvijas Republikā, atbilstoši 

starptautiskajam datu uzskaites standartiem, būtu pieejami Asociācijas 
biedru darbības jomu raksturojošie ikmēneša un gadskārtējie statistikas 
dati;

2.2.6. attīsta transportlīdzekļu klasifikācijas sistēmu, balstoties uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu unificētiem standartiem un vadlīnijām;

2.2.7. veicina valsts institūciju un sabiedrības izpratni par patērētāju 
likumīgām tiesībām un to īstenošanu sadarbībā ar transporta līdzekļu 
tirdzniecības uzņēmumiem;

2.2.8. koordinē citu ar Asociācijas biedru darbības jomu saistītu pasākumu 
norisi, atbilstoši Asociācijas  biedru interesēm;

2.2.9. sadarbojas ar citam nozari pārstāvošām un saistītām organizācijām;
2.2.10. saņem ziedojumus no Latvijas un/vai ārvalstu fiziskām un juridiskām 

personām, t.sk. - fondiem ziedojumus, lai nodrošinātu Asociācijas 
mērķu sasniegšanu.

3. Asociācijas darbības termiņš

3.1. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Asociācijas

4.1. Asociācijā var iestāties Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura veic 
komercdarbību transportlīdzekļu tirdzniecības jomā, iesniedzot Biedrības valdei 
rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu 
nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir 
jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir 
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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.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī 
biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru. 
Atkārtotu pieteikumu pieteicējs ir tiesīgs iesniegt ne ātrāk kā pēc gada no iepriekšēja 
pieteikuma iesniegšanas datuma.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu atbilstoši statūtu 10. 
punktam noteiktajā kārtībā;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un/vai valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. vai veic citu darbību, kas ir pretrunā ar statūtos noteikto un kaitē Asociācijas 
reputācijai. 

4.6. Jautājumu par Asociācijas 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. Asociācijas biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 
Asociācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4.  izmantot Asociācijas izstrādātās vienotās formas transportlīdzekļu tirdzniecības 
dokumentācijai;

5.1.4.  lūgt Asociācijas atbalstu strīdos ar valsts un/vai pašvaldības institūcijām ar  
transportlīdzekļu tirdzniecību saistītos jautājumos. 

5.2. Asociācijas biedru pienākumi:
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5.2.1. ievērot Asociācijas 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. saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra 
piekrišana.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru sapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija.

6.2. Visi Asociācijas biedri ir tiesīgi un viņu pienākums ir piedalīties biedru sapulcē.

6.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā 
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas 
iemeslu.

6.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 
katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā trešā daļa no biedriem. 
Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 
vairāk nekā puse no biedriem.

6.7. 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.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības 
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no 
klātesošajiem biedriem.

7. Asociētie biedri

7.1.  Asociētais biedrs ir persona ar īpašu statusu, kurš atbalsta asociācijas mērķus, bet 
uz kuru neattiecas tiesības un pienākumi, kuri šajos statūtos ir noteikti biedriem.

7.2. Asociētajiem biedriem ir pienākums maksāt iestāšanās un biedru naudu, ja šādi 
pienākumi ir noteikti statūtu 10. punktā noteiktajā kārtībā.
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7.3. Asociētajiem biedriem ir tiesības saņemt informāciju par asociācijas darbu un 
piedalīties novērotāja statusā asociācijas sanāksmēs.

7.4. Asociētajiem biedriem ir pienākums atbalstīt asociāciju tās mērķu sasniegšanā, savu 
iespēju robežās sniedzot ierosinājumus.

7.5. Uz asociēto biedru iestāšanos, izstāšanos un izslēgšanu tiek attiecināti tādi paši 
nosacījumi kā attiecībā uz biedriem statūtu 4. nodaļā.

7.6. Ar valdes lēmumu asociētā biedra statuss var tikt noteikts biedram, kuram ir 
iestājies statūtu 4.5.1. punktā minētais pārkāpums biedru naudas samaksas jomā vai no 
kura valde ir saņēmusi iesniegumu par pārcelšanu asociētā biedra statusā. 

7.7. Asociētais biedrs ir tiesīgs iesniegt valdei iesniegumu ar lūgumu uzņemt vai 
atjaunot biedra statusā.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem, kurus 
ievēlē biedru sapulcē uz 4 (četriem) gadiem. Valdes locekli jebkurā laikā biedru sapulce 
var atsaukt, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma 
pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, darbība, kas var kaitēt Asociācijas 
biedriem, kā arī uzticības zaudēšana.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes 
darbu.

8.3. Valde vada un pārstāv Asociāciju, pārstāv Asociācijas biedru intereses sapulču 
starplaikā. Valde uzrauga biedru sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi, organizē 
Asociācijas darbības programmu izstrādi, sastāda darbības programmu īstenošanai 
nepieciešamās tāmes un iesniedz tās apstiprināšanai biedru sapulcē, pieņem lēmumus 
par biedru izslēgšanu un jaunu biedru uzņemšanu, biedru sapulcēs apstiprināto 
izdevumu apmēros lemj par atlīdzību personām, kas nodarbinātas biedrībā, ekspertu un 
citu speciālistu pieaicināšanu projektu izstrādei un īstenošanai.

8.4. Valde Asociācijas vārdā iesniedz ierosinājumus, priekšlikumus, atzinumus valsts 
varas un pārvaldes institūcijām un citām institūcijām, kā arī dod vērtējumus aktuāliem 
sabiedriskās dzīves jautājumiem, iesniedz un sagatavo slēdzienus, pārskatus un analīzes, 
izlemj un izskata citus jautājumus, izņemot tos, kas ir Asociācijas biedru sapulcēs vai, 
atbilstoši biedru sapulces lēmumam, ir valdes kompetencē.

8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces 
kompetencē.

8.6. Ja kāds valdes loceklis labprātīgi atstāj šo amatu vai tiek atsaukts pirms valdes 
pilnvaru termiņa beigām, viņa vietā stājas tā persona, kura, biedru sapulcei vēlot valdes 
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locekļus, bija saņēmusi nākošo lielāko balsu skaitu, bet, ja tādas nav, biedru sapulce 
ievēlē jaunu valdes locekli uz atlikušo valdes pilnvaru laiku.

8.7. Valdes  priekšsēdētājs Asociācijas vārdā  ir tiesīgs  kārtot Asociācijas  saraksti un 
Asociācijas vārdā parakstīt darījumu, bankas un citus dokumentus.

8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. 
Valdes sēdes lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu, ja balsis sadalās 
līdzīgi, izšķiroša ir valdes priekšsēdētaja balss. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez 
sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

8.9. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.10. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības un ir tiesīgi prasīt tādu 
izdevumu segšanu, kuri ir radušies viņu pienākumu izpildes gaitā.

8.11. Asociācijas valdes locekļiem jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz viņu rīcībā 
esošo biedru dokumentāciju un tās saturu.

9. Revidents

9.1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 
biedru sapulce uz diviem gadiem.

9.2. Asociācijas revidents nevar būt Asociācijas valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas 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 Asociācijas gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1 Iestāšanās un biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Asociācijas 
valde. 
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11. Citi noteikumi

11.1. Asociācijas īpašumā var būt kustama vai nekustama manta, kā arī naudas līdzekļi, 
ko veido no biedru naudas maksājumiem, ziedojumiem, finansējumiem     
mērķprogrammu īstenošanai un no citiem avotiem.

11.2. Asociācijas finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši Asociācijas mērķiem, 
uzdevumiem un vajadzībām.

11.3. Asociācijai var būt savi algoti darbinieki. Uz līguma pamata atsevišķu jautājumu 
risināšanai Asociācija var pieaicināt un nodarbināt lietpratējus, ekspertus vai citus 
speciālistus.

11.4. Asociācijas biedri apņemas neizpaust un pretēji Asociācijas lēmumiem un pārējo 
biedru interesēm neizmantot viņu rīcībā esošo un/vai pieejamo informāciju, kas saistīta 
ar biedru biznesu.

11.5. Asociācijas darbība izbeidzas, ja kopsapulce pieņem lēmumu par Asociācijas 
pašlikvidāciju.

11.6. Asociācijas pašlikvidācijas un sadalīšanas gadījumā mantas un finanšu līdzekļu 
izlietošanas un sadalīšanas kārtību nosaka Asociācijas biedru kopsapulce.

Valdes loceklis  

_______________________

Aldis Čīma

Statūti apstiprināti biedrības biedru kopsapulcē Rīgā, 2020. gada 18. martā


