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Biedrības  

“Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.” 

statūti 

1. Biedrības nosaukums 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.” (turpmāk - 

Biedrība). 

2. Biedrības mērķi 

2.1. Biedrības mērķi ir: 

- Vizuālās mākslas (glezniecība, grafika, tekstilmāksla), vizuāli plastiskās 

mākslas (tēlniecība, keramika, stikla māksla, instalācija), dizaina 

(funkcionālais dizains, metāla dizains, vides māksla, interjers, modes māksla, 

apģērbu dizains, reklāmas, formas dizains, mākslinieciskā konstruēšana, telpa, 

koka izstrādājumu dizains, grafiskais dizains, juveliermāksla, universālais un 

citu veidu dizains), audio-vizuālās mediju mākslas (vizuālā komunikācija, 

scenogrāfija, dekorācijas, performance), audio – vizuālā mediju mākslas 

apakšnozares „Kustība. Attēls. Skaņa.” (animācija, digitālais foto, attēls un 

kustība, gaisma, digitālais video, teksts un attēls, tipografika, datorgrafika, 

trīsdimensiju datorgrafika, jaukto mediju kompozīcijas darbi) mākslinieku, 

lietišķās mākslas nozares autoru darbu, arhitektu (arhitektūras autordarbi – 

telpiskie darbi, ainavu projekti, arhitektoniskie risinājumi, skices, rasējumi, 

modeļi) darbu un mākslas zinātnieku (vizuālā māksla, kultūras vēsture, 

kultūras teorija, restaurācija) darbu, t.sk. tulkošanas, autortiesību aizsardzība 

un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma realizēšana atbilstoši spēkā 

esošajiem Latvijas nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem; 

- Latvijas un ārvalstu vizuālās mākslas autortiesību subjektu tiesību kolektīva 

pārvaldīšana Latvijas Republikā;  

- Latvijas mākslinieku vizuālo mākslas darbu reģistrācija un vizuālo mākslas 

darbu datu bāzes izveide un uzturēšana; 

- Juridiskās palīdzības nodrošināšana Latvijas vizuālās mākslas nozaru 

māksliniekiem un mākslas zinātniekiem; 

- Latvijas vizuālās mākslas nozaru mākslinieku tiesību (t.sk. profesionālo, 

ekonomisko, sociālo, morālo tiesību) un likumīgo interešu aizstāvība 

tiesībsargājošajās iestādēs un attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām 

personām bez ierobežojuma; 

- Latvijas vizuālās mākslas darbu autoru radošas darbības, mākslas attīstības, 

kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas veicināšana Latvijā; 

- Mākslas izglītības, kultūrizglītības veicināšana, attīstība un talantīgu mākslas 

studentu finansiāls atbalsts; 

- Mākslas un kultūrvēsturisku priekšmetu kolekciju un krājumu veidošana;  
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- Mākslas, kultūras un mākslas zinātnes mantojuma uzraudzība un aizsardzība; 

- Jauno mākslinieku un dizaineru karjeras attīstības veicināšana, paaugstinot 

zināšanas un prasmes intelektuālā īpašuma pārvaldības jomā, sekmējot spēju 

iekļauties kultūras attīstības, darba un mākslas tirgus norisēs un kultūras un 

radošo industriju un kultūras ekonomikas attīstībā; 

- Sabiedriskā labuma darbība un sabiedriskās labuma organizācijas statusa 

saņemšana. 

 

3. Biedrības darbības termiņš 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.  

 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības 

4.1. Ievērojot, ka Biedrība ir autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, 

Biedrība uzņem par saviem biedriem autortiesību vai blakustiesību subjektus un to 

apvienības, tai skaitā citas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, ja tās ievēro 

Biedrības statūtos noteiktos biedru uzņemšanas noteikumus. 

4.2. Biedrībai ir pienākums uzņemt par tās biedru ikvienu šīs organizācijas pārstāvētu 

autortiesību vai blakustiesību subjektu. 

4.3. Ja biedra kandidāts neatbilst kādai no statūtos noteiktajām biedriem izvirzītajām 

prasībām, neievēro biedru uzņemšanas noteikumus vai iepriekš bijis izslēgts no 

Biedrības par statūtu pārkāpšanu, Biedrība var pieņemt pamatotu lēmumu par 

atteikumu uzņemt biedru un pieņemto lēmumu rakstveidā izsniedz biedra kandidātam. 

4.4. Biedrība var neuzņemt par savu biedru personu, kura: 

- ir saistīta ar terorismu vai darbojas pretvalstiskā, ekstrēmistiskā vai noziedzīgā 

organizācijā,  

- ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedriskai drošībai, 

valsts demokrātiskajai konstitucionālajai iekārtai, valsts neatkarībai un teritoriālajai 

neaizskaramībai,  

- ir krimināli sodīta, 

- propagandē, popularizē vai slavina (t.sk., bet ne tikai, izmantojot jebkādas 

tīmekļvietnes internetā) jebkāda veida vardarbību, savstarpēju naidu, agresiju, 

reliģisku nepatiku un neiecietību, kurina rasu, nacionālo vai etnisko naidu. 

4.5. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums 

ir jāizskata ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas brīža. Valde, izskatot pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pašu pieteicēju 
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viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. 

Valdei lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.6. 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. 

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

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

4.8.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

4.8.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.8.4. Biedrības rīcībā nonākusi informācija, ka biedrs atbilst kādam no Statūtu 4.4. 

punktā paredzētajiem kritērijiem. 

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata, 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 jāpaziņo 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. 

 

5.2. 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. 

5.3. 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 
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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. Biedri var piedalīties 

biedru sapulcē personīgi vai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību, ja vien tas nerada 

interešu konfliktu. Pārstāvim izsniegtā pilnvara ir spēkā uz attiecīgo biedru sapulci. 

Pārstāvim ir pienākums balsot saskaņā ar pilnvarotāja norādījumiem. Viens 

pilnvarotais pārstāvis var pārstāvēt vienu biedru. 

7.3. Kārtējo biedru sapulci Biedrība sasauc vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 

31.martam. 

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz biedra Biedrībai adresētajā iesniegumā 

norādīto biedra elektroniskā pasta adresi. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. 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. 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 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. 

7.9. Biedri, kuri nepiedalās biedru sapulcē klātienē, var piedalīties biedru sapulcē un 

īstenot savas tiesības, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, piemēram Skype 

pieslēgumu vai tml. Ja dalība biedru sapulcē notiek, izmantojot pieejamos 

elektroniskos saziņas līdzekļus, tad balsojumos jābūt identificējamiem balsojuma 

veicējiem. Ja Biedru sapulces lēmumus pieņem, izmantojot elektroniskās saziņas 

līdzekļus, tad paralēli sēdes protokolam, balsojumu apliecinājumam tiek izdrukāti arī 

elektroniskās saziņas programmas arhīva materiāli, ko pievieno protokolam kā 

pielikumu. Šādu protokolu nākamajā Biedru sapulcē paraksta visas Biedru sapulces 
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amatpersonas, kas piedalījušās debatēs un balsojumos, apliecinādamas, ka 

pievienotais pielikums un pieņemtie lēmumi atbilst patiesībai.  

 

8. Izpildinstitūcija 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no viena valdes locekļa. 

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

kompetencē. 

8.3. Valde pilda savus pienākumus bez atlīdzības līdz brīdim, kad Biedrības padome 

izvērtē valdes darba rezultātus un apstiprina valdes atalgojumu un citus mantiskos 

labumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

 

9. Biedrības padome 

9.1. Biedrības padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru 

intereses biedru sapulču starplaikā un uzrauga Biedrības valdes darbību.  

9.2. Biedrības padomē ir vismaz trīs padomes locekļi. Padomes locekļi no sava vidus 

ievēlē padomes priekšsēdētāju, kurš organizē padomes darbu. 

9.3. Par Biedrības padomes locekli nedrīkst būt Biedrības valdes loceklis, kā arī 

persona, kura ir noslēgusi darba līgumu ar Biedrību. 

9.4. Padomi ievēlē uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem. Padomes locekļus ievēlē 

un atsauc ar biedru sapulces lēmumu. Padomes loceklim nav tiesību nodot savas 

pilnvaras trešajām personām.  

9.5. Padomes loceklis jebkurā laikā var atstāt padomes locekļa amatu, par to 

iesniedzot paziņojumu Biedrībai. Ja padomes loceklis atstāj amatu, biedru sapulce 

ievēlē jaunu padomes locekli uz atlikušo padomes pilnvaru laiku.  

9.6. Ja bez padomes pagaidu locekļa iecelšanas padome nav spējīga pieņemt 

lēmumus, Biedrības valde, ņemot vērā Biedrības padomes locekļu ieteikumus, ieceļ 

padomes pagaidu locekli, kurš darbojas līdz biedru sapulcei. 

9.7. Biedrības padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no 

padomes locekļiem. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo balsu vairākumu. 

 

9.8. Biedrības padomei ir šādas pilnvaras un uzdevumi: 

1) uzraudzīt Biedrības valdes locekļu darbību un pienākumu izpildi; 

2) uzraudzīt Biedrības funkciju deleģēšanu atkarīgajiem pārvaldījuma subjektiem, tai 

skaitā uzraudzīt Biedrības valdes darbību attiecībā uz atkarīgo pārvaldījuma subjektu 

kontroli; 
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3) pilnvaras, kuras tai deleģējusi biedru sapulce: 

1. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana; 

2. valdes locekļu darba rezultātu izvērtēšana, viņu atalgojuma un citu mantisko 

labumu apstiprināšana; 

3. revidenta iecelšana un atcelšana; 

4. risku pārvaldības vispārīgo noteikumu apstiprināšana; 

5. nekustamo īpašumu iegādes, atsavināšanas un hipotekāro darījumu 

apstiprināšana; 

6. apvienošanās un apvienību apstiprināšana, sabiedrību dibināšana, citu 

sabiedrību vai to daļu iegāde; 

7. aizņēmumu, aizdevumu un to nodrošinājuma, tai skaitā galvojumu, 

apstiprināšana; 

8. nosacījumu attiecībā uz Biedrības pārstāvēto autortiesību vai blakustiesību 

subjektu tiesībām izsniegt licences savu darbu un blakustiesību objektu 

nekomerciālai izmantošanai apstiprināšana (ar nosacījumu, ka minētā 

jautājuma izlemšana un apstiprināšana Biedrības padomes kompetencē tiek 

nodota tikai pēc tam, kad pirmreizēji to pēc būtības izlēmusi biedru sapulce.). 

 

9.9. Biedrības padomei ir šādas tiesības: 

1) jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Biedrības stāvokli un iepazīties ar 

visām valdes darbībām; 

2) pārbaudīt Biedrības dokumentus; 

3) sasaukt biedru sapulci vai uzdot to sasaukt valdei, ja tas nepieciešams Biedrības 

interesēs; 

4) noteikt un apstiprināt Biedrības valdes locekļu atalgojumu un citus mantiskos 

labumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

9.10. Biedrības padome regulāri rīko sēdes un vismaz reizi gadā sniedz biedru 

sapulcei pārskatu par savu darbību, tai skaitā informē par lēmumiem, kas attiecībā uz 

padomei deleģētajiem jautājumiem pieņemti biedru sapulču starplaikā. 

9.11. Katrs Biedrības padomes loceklis reizi gadā biedru sapulcei sniedz ziņojumu, 

iekļaujot tajā Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 14. panta piektajā daļā 

norādīto informāciju. 

  

10. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija, 

uzbūve un lēmumu pieņemšanas kārtība 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=291146#p14
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10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Biedrības 

saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija, kas sastāv no zvērināta 

revidenta.  

10.2. Biedrības revidentu ieceļ biedru sapulce uz nenoteiktu laiku. Ja minētais 

pienākums ar attiecīgu biedru sapulces lēmumu deleģēts Biedrības padomei, zvērinātu 

revidentu ieceļ Biedrības padome. 

10.3. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis vai valdes locekļa 

ģimenes loceklis. 

10.4. Biedrības revidents: 

10.4.1. pārbauda Biedrības gada pārskatu, gada pārskata daļu – ieņēmumu un 

izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu, kā arī veic Biedrības 

mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

10.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

10.4.3. pārbauda ikgadējā atklātības ziņojumā iekļautos grāmatvedības datus un 

sniedz savu ziņojumu par Biedrības ikgadējo atklātības ziņojumu; 

10.4.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

10.4.5. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu. 

10.5. Zvērināts revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 

10.6. Zvērināts revidents lēmumus pieņem atzinumu un ziņojumu veidā. 

 

11. Biedrības pārstāvēto autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesības 

 

11.1. Biedrībai pēc autortiesību vai blakustiesību subjekta pieprasījuma noslēdz ar 

viņu kolektīvā pārvaldījuma līgumu, uzņemoties pārvaldīt autortiesību vai 

blakustiesību subjekta brīvi izraudzītas mantiskās tiesības attiecībā uz viņa brīvi 

izraudzītiem darbu vai blakustiesību objektu veidiem un teritoriju, ja 1) pārvaldāmās 

tiesības, darbi vai blakustiesību objekti, kā arī teritorija, kurā veicams pārvaldījums, 

ietilpst Biedrībai darbības jomā, 2) nav objektīvi pamatota iemesla atteikumam 

uzņemties veikt kolektīvo pārvaldījumu. 

11.2. Biedrība kolektīvā pārvaldījuma līgumu slēdz rakstveidā, norādot tās mantiskās 

tiesības un darbu vai blakustiesību objektu veidus, kurus autortiesību vai blakustiesību 

subjekts uztic pārvaldīt kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. 

11.3. Tajos gadījumos, kad Biedrība atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 

regulējumam pārstāv autortiesību un blakustiesību subjektus bez kolektīvā 
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pārvaldījuma līguma noslēgšanas, autortiesību vai blakustiesību subjekti ir tiesīgi 

pieprasīt, lai Biedrība izmaksā viņiem pienākošos atlīdzību saskaņā ar izdarīto 

ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadali. 

11.4. Neatkarīgi no pārstāvības pamata Biedrība piemēro tās pārstāvēto autortiesību 

vai blakustiesību subjektu tiesību pārvaldīšanai vienlīdzīgus noteikumus, tai skaitā 

attiecībā uz atlīdzības noteikšanu, pārvaldījuma izdevumiem, ieņēmumu no tiesību 

pārvaldības iekasēšanu, sadali un atlīdzības izmaksu. 

11.5. Noslēdzot kolektīvā pārvaldījuma līgumu, kā arī Autortiesību kolektīvā 

pārvaldījuma likuma 5.panta trešajā daļā norādītajā gadījumā autortiesību vai 

blakustiesību subjekts ir tiesīgs pats izsniegt licences savu darbu vai blakustiesību 

objektu nekomerciālai izmantošanai arī tad, ja autortiesību vai blakustiesību subjekts 

ir uzticējis Biedrībai pārvaldīt attiecīgās mantiskās tiesības vai šīs tiesības tiek 

pārvaldītas tikai kolektīvi. 

11.6. Biedrība izstrādā nosacījumus, saskaņā ar kuriem pārstāvēto autortiesību vai 

blakustiesību subjekti var izsniegt licences savu darbu vai blakustiesību objektu 

nekomerciālai izmantošanai. Šādi nosacījumi nedrīkst nepamatoti aizskart un 

ierobežot autortiesību vai blakustiesību subjektu tiesības izsniegt šajā pantā minētās 

licences. Minētie nosacījumi tiek pievienoti Biedrības un autortiesību vai 

blakustiesību subjekta savstarpēji noslēgtā Kolektīvā pārvaldījuma līguma pielikumā. 

11.7. Autortiesību vai blakustiesību subjektam ir tiesības izbeigt kolektīvā 

pārvaldījuma līgumu vai noteiktu tiesību, darbu vai blakustiesību objektu veidu 

kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz brīvi izraudzītām teritorijām, paziņojot par to 

Biedrībai vismaz sešus mēnešus iepriekš, ja līgumā nav noteikts īsāks paziņošanas 

termiņš. 

11.8. Biedrība var kolektīvā pārvaldījuma līgumā paredzēt, ka līguma vai noteiktu 

tiesību, darbu vai blakustiesību objektu veidu kolektīvā pārvaldījuma izbeigšana, kas 

minēta šā panta pirmajā daļā, stājas spēkā attiecīgā finanšu gada beigās. 

11.9. Biedrība turpina pārvaldīt autortiesību vai blakustiesību subjekta labā tādus 

ieņēmumus no tiesību pārvaldības, kas iekasēti šā autortiesību vai blakustiesību 

subjekta interesēs: 1) par laika periodu pirms attiecīgā kolektīvā pārvaldījuma līguma 

vai noteiktu tiesību, darbu vai blakustiesību objektu veidu kolektīvā pārvaldījuma 

izbeigšanas; 2) saskaņā ar licencēm, kas izsniegtas pirms kolektīvā pārvaldījuma 

līguma vai noteiktu tiesību, darbu vai blakustiesību objektu veidu kolektīvā 

pārvaldījuma izbeigšanās. 

12. Biedru nauda 

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā – līdz katra kalendārā 

gada 31.decembrim EUR 12 (divpadsmit eiro) apmērā. 
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12.2. Tie Biedrības biedri, kuriem ir studenta statuss, un viņi iegūst augstāko izglītību 

akadēmiskajā studiju programmā „Māksla”, ir atbrīvoti no pienākuma maksāt biedru 

naudu. 

12.2. Ja Biedrības biedram ir vēlēšanās atbalstīt Biedrību, tad pēc brīvprātības 

principa brīvi izvēlētā apmērā var veikt iemaksas Biedrības norēķinu kontā 

LV34UNLA0055000126751 (AS "SEB banka") ar norādi “Biedrības M.A.K. 

atbalstam”. 

 

Biedrības “Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība.”  

valdes locekle Jeļena Rapoporte ____________________ 

 

Statūti apstiprināti 2019.gada 18.aprīlī, Rīgā. 


