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Apstiprināts 
Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas 40. kopsapulcē 

2022. gada 23. septembrī, Rīgā 
 

 

 

NOLIKUMS 
par Latvijas Ainavu arhitektūru asociācijas kolektīvā biedra - juridiskās personas statusu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Vispārīgās prasības Latvijas Ainavu arhitektūras asociācijas (turpmāk – LAAA) biedru statusa 
iegūšanai, atsevišķā biedra statusu, tā vispārīgās tiesības un pienākumus, kā arī iestāšanās, 
izstāšanās un izbeigšanas kārtību nosaka LAAA statūti. 

1.2. Šis nolikums atsevišķi precizē kārtību kādā persona var kļūt par kolektīvo biedru - juridisko 
personu, viņa tiesības un pienākumus, balsstiesības un biedra naudas aprēķināšanas kārtību. 

 

2. Kolektīvā biedra – juridiskās personas statusa piešķiršana 

2.1. Par kolektīvo biedru - juridisko personu var kļūt juridiskā persona, kura: 
2.1.1. ir reģistrēta komercreģistrā; 
2.1.2. saimniecisko darbību veic ainavu arhitektūras vai ainavu veidošanas un uzturēšanas 

jomā; 
2.1.3. nepārtraukti vismaz deviņus mēnešus gadā nodarbina vismaz 1 (vienu) LAAA 

sertificētu speciālistu. 

2.2. LAAA sertificētais speciālists neatkarīgi no sertifikācijas jomu skaita var tikt norādīts tikai pie 
viena kolektīvā biedra - juridiskās personas. 

2.3. Kolektīvā biedra - juridiskās personas statusa iegūšanai juridiskā persona iesniedz LAAA 
izpildinstitūcijā: 

2.3.1. iesniegumu ar lūgumu uzņemt LAAA kolektīvā biedra-juridiskās personas statusā 
norādot prioritāro jomu: 
2.3.1.1. ainavu arhitektūra/projektēšana un dārza dizains, ja norādītie LAAA 

sertificētie speciālisti sertificēti specialitātē „ainavu arhitekts” un/vai 
„ainavu tehniķis – projektētājs”; 

2.3.1.2. ainavu veidošana un uzturēšana, ja norādītie LAAA sertificētie speciālisti 
sertificēti specialitātē „ainavu tehniķis – darbu vadītājs” un/vai „parka 
dārznieks”; 

2.3.1.3. abās šī nolikuma 2.3.1.1. un 2.3.1.2. punktā minētajās jomās, ja atbilst 
kritērijiem, kas noteikti šī nolikuma 2.3.1.1. un 2.3.1.2. punktos. 

2.3.2. informāciju par nodarbinātajiem LAAA sertificētajiem speciālistiem, norādot viņu 
vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un datumu, no kura ir nodarbināts; 

2.3.3. pilnvarojumu personai, kas pārstāvēs kolektīvo biedru – juridisko personu, norādot 
arī pilnvarotās personas kontaktinformāciju; 

2.3.4. iepriekšējā gada nozīmīgāko darbu sarakstu ar informāciju (norādot galvenos 
raksturojošos rādītājus), iesaistīto sertificēto speciālistu lomu tajos un Pasūtītāju 
kontaktinformācija. 

2.3.5. iestāšanās maksas LAAA noteiktajā apmērā un biedra naudas par tekošo gadu 
samaksu apliecinošus dokumentus. 

2.4. Kolektīvā biedra – juridiskās personas statusu piešķir ar LAAA izpildinstitūcijas lēmumu, 
apliecinot to kā kvalificētu nozares uzņēmumu. 



 

 

2.5. Kolektīvā biedra – juridiskās personas statuss tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku vai līdz 
brīdim, kamēr persona izstājas vai tiek izslēgta no LAAA, vai tiek likvidēta. 

2.6. Persona zaudē kolektīvā biedra – juridiskās personas statusu, ja tā vairs neatbilst šī nolikuma 
2.1. un/vai 2.2. punkta prasībām. 

 

3. Kolektīvā biedra – juridiskās personas tiesības un pienākumi 

3.1. Kolektīvā biedra – juridiskās personas biedra tiesības: 
3.1.1. piedalīties visos LAAA organizētajos pasākumos, tai skaitā kopsapulcē un balsot tajā; 
3.1.2. maksāt samazinātu maksu par šī nolikuma 2.3.3. punktā personas dalību LAAA 

organizētajos pasākumos; 
3.1.3. saņemt informāciju par LAAA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LAAA institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
3.1.4. iesniegt LAAA izpildinstitūcijai priekšlikumus par LAAA darbību un tās uzlabošanu; 
3.1.5. vēlēt un tikt ievēlētam LAAA izpildinstitūcijās; 
3.1.6. lietot LAAA logotipu atbilstošās jomas mārketinga vajadzībām. 

3.2. Kolektīvā biedra – juridiskās personas pienākumi: 
3.2.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LAAA mērķu un uzdevumu īstenošanu; 
3.2.2. ievērot LAAA statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus; 
3.2.3. turēt godā un ievērot Ētikas kodeksu; 
3.2.4. kārtējā gada laikā samaksāt biedra naudu par tekošo gadu; 
3.2.5. samaksāt dalības maksu par LAAA pasākumiem, kur tāda ir paredzēta; 
3.2.6. Katru gadu līdz 1. februārim iesniegt šī nolikuma 2.3.2. – 2.3.5. punktā minēto 

informāciju.  

4. Kolektīvā biedra – juridiskās personas balsstiesības 

4.1. Kolektīvajam biedram – juridiskajai personai ir viena balss. 
4.2. Ja kolektīvā biedra – juridiskās personas pārstāvis kā fiziska persona ir LAAA biedrs, viņš var 

balsot gan kā kolektīvais biedrs – juridiskā persona, gan kā pilntiesīgs vai goda biedrs. 

5. Kolektīvā biedra – juridiskās personas biedra nauda 

5.1. Kolektīvajam biedram – juridiskajai personai biedra nauda tiek noteikta EUR 300 gadā 
apmērā. 

 

 

 

LAAA valdes priekšsēdētāja         Indra Purs 


