Biedrības “Dramaturgu asociācija”
statūti

1. Biedrības nosaukums un veids
1.1. Biedrības nosaukums ir “Dramaturgu asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums – „DA”, tulkojums angļu valodā – “Playwrights
association”, krievu valodā “Ассоциация драматургов”.
1.3. Biedrība ir nevaldības radošā organizācija.
2. Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt latviešu dramaturģijas attīstību;
2.1.2. veicināt publicētās un nepublicētās dramaturģijas kā Latvijas nemateriālās kultūras
būtiskas sastāvdaļas saglabāšanu, sistematizēšanu un pieejamību sabiedrībai, kā prioritāti
nosakot latviešu valodā rakstīto mūsdienu oriģināldramaturģiju.
2.2. Lai realizētu mērķus, biedrība var veikt šādus uzdevumus:
2.2.1. apvienot Biedrībā teātra, radio, kino un televīzijas (TV) dramaturģijas autorus;
2.2.2. veidot un uzturēt publiski pieejamu dramaturģijas elektronisko datu bāzi latviešu
valodā (turpmāk - datu bāze) ar ērtu meklēšanas iespēju.
2.2.3. organizēt sadarbību ar Latvijas Valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām
jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbības mērķi, kā arī organizācijām ārvalstīs;
2.2.4. veikt saimniecisko darbību, gūstot ienākumus, kā arī piesaistīt, uzkrāt un izmantot
finanšu līdzekļus;
2.2.5. piesaistīt Biedrības mērķu sasniegšanas veicināšanai brīvprātīgos, kuri nav Biedrības
biedri.
2.2.6. veikt cita veida darbības, kas veicina latviešu dramaturģijas attīstību, saglabāšanu un
pieejamību.
3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1. Biedrībā ir šādi biedru statusi:
4.1.1. Pilntiesīgs biedrs;
4.1.2. Nepilntiesīgs biedrs (pēc paša vēlēšanās var piedalīties biedru sapulcēs, bet bez balss
tiesībām):
4.1.2.1. biedra kandidāts;
4.1.2.2. biedrs - atbalstītājs (biedrs, kas atbilst kritērijiem, lai kļūtu par pilntiesīgu,
taču kuram nav iespējas piedalīties biedru sapulcēs);
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4.2. Biedrībā var iestāties un kļūt par pilntiesīgu biedru jebkura pilngadīga Latvijā vai
ārvalstīs dzīvojoša rīcībspējīga fiziska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības darbībā un rada
teātra, radio, kino vai TV dramaturģiju, un tās radītie dramaturģiskie darbi ir publicēti
grāmatā vai periodikā un/vai arī filmēti vai iestudēti teātros vai radio. Ja autora radītie
dramaturģiskie darbi vēl nav publiskoti iepriekš minētajos veidos, viņš var tikt uzņemts
biedra kandidāta statusā.
4.3. Lai iestātos Biedrībā, jāiesniedz Valdei adresēts iesniegums latviešu valodā, minot savu
vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītību, nodarbošanos, radošās darbības aprakstu (minot
atbilstību 4.2. statūtu punkta nosacījumiem), kontaktinformāciju (tajā skaitā dzīves vietas
adresi) un iestāšanās motivāciju, kā arī citu informāciju, ko iesniedzējs uzskata par būtisku.
Ja iesniegumu sūta ieskenētu elektroniski, pēc tam jānodrošina, lai Valde saņemtu arī šī
dokumenta oriģinālu.
4.4. Biedrības nepilntiesīgais biedrs var, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu ar
pamatojumu, lūgt Valdei mainīt savu statusu, kļūstot par pilntiesīgu biedru.
4.5. Biedrības pilntiesīgs biedrs var, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei ar pamatojumu,
lūgt Valdei mainīt savu statusu, kļūstot par biedru- atbalstītāju;
4.6. Ja biedram - atbalstītājam rodas iespēja piedalīties biedru sapulcēs, viņš, iesniedzot
rakstisku iesniegumu ar pamatojumu, var lūgt Valdei mainīt savu statusu, kļūstot par
pilntiesīgu biedru;
4.6. Lēmumu par biedra uzņemšanu (vai statusa maiņu) Biedrībā pieņem Valde ar klātesošo
Valdes locekļu (vismaz divu) balsu vairākumu. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās
sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža (elektroniski vai
pa pastu). Uz Valdes sēdi, kurā izskata uzņemšanas iesniegumu, var uzaicināt tā iesniedzēju,
dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam
nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī
Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu un pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru,
viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Valdei iesniedzot elektroniski vai izdrukātu brīvā formā rakstītu iesniegumu. Ja iesniegums tiek
sūtīts ieskenēts elektroniski, tā oriģināls jānogādā Valdei personīgi vai pa pastu.
4.9. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:
4.9.1. biedrs vairāk nekā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu vai radījis finansiālus vai
mantiskus zaudējumus Biedrībai citā veidā;
4.9.2. biedrs nepilda Biedru sapulces vai Valdes lēmumus vai veic cita veida darbību, kas
traucē Biedrībai sasniegt mērķus;
4.9.3. biedrs nepilda savus biedra pienākumus un uzņemtās saistības;
4.9.4. biedrs pārsniedz savas pilnvaras, pārstāvot Biedrību;
4.9.5. biedra rīcība grauj Biedrības reputāciju.
4.10. 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
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no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram ne vairāk
kā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.11. Biedra izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā biedru nauda atpakaļ netiek izmaksāta.
4.12. Goda biedra statusu var piešķirt Latvijā vai ārvalstīs dzīvojošai rīcībspējīgai fiziskai
personai, kuras ieguldījums dramaturģijas, dramaturģijas tulkošanas vai dramaturģijas žanra
veicināšanas jomā, ir ievērojams.
4.13. Priekšlikumu Valdei par personas uzņemšanu Goda biedra statusā var iesniegt jebkurš
Biedrības biedrs. Lēmumu par Goda biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde ar tās locekļu
(vismaz divu) balsu vairākumu. Goda biedra statusu attiecina līdz ar attiecīgas personas
piekrišanas uz aicinājumu būt par goda biedru saņemšanu.
4.14. Valde var izslēgt Goda biedru pēc viņa paša vēlēšanās vai arī, ja tā rīcība ir
nesavienojama ar Biedrības mērķiem, kas noteikti, pēc vismaz vienas desmitās daļas biedru
motivētas sūdzības rakstveidā iesniegšanas Valdei, kurai mēneša laikā sūdzība jāizskata.
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 Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. darboties citās biedrības, ja vien to darbības mērķi nav pretrunā ar šīs Biedrības
mērķiem;
5.1.5. sevi publiski asociēt ar Biedrību, lai tādējādi veicinātu Biedrības mērķu sasniegšanu;
5.1.6. iesūtīt Valdei savus dramaturģiskos darbus iekļaušanai datu bāzē, tajā skaitā to
aprakstus (un izmaiņas tajos, kad tādas rodas) publiski pieejamajai dramaturģisko darbu datu
bāzes daļai.
5.1.7. pieprasīt, lai publiski netiktu izpausts autora īstais vārds, ja viņš savus darbus paraksta
ar pseidonīmu (izņemot Latvijas Republiskas likumdošanā noteiktos gadījumus).
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 (Goda biedri to var darīt brīvprātīgi);
5.2.3. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. neizpaust sensitīvu un konfidenciālu informāciju par Biedrību vai tās biedriem;
5.2.5. iesūtot Valdei dramaturģisko darbu aprakstus, ievērot Biedrības Valdes noteikto
paraugu.
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.
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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. Biedri var piedalīties Biedru sapulcē tikai personīgi vai ar rakstveidā pilnvarota
pārstāvja starpniecību. Attālināta dalība sapulcē iespējama tad, ja to ļauj tehniskās iespējas
un nerodas šaubas par konkrētā biedra identitāti.
7.2. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības.
7.3. 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.
7.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sapulces nosūtot katram
biedram uz elektronisko e-pasta adresi (ja tās nav- uz pasta adresi) rakstisku uzaicinājumu.
Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru sapulces norises par to paziņo likumā noteiktajos
gadījumos.
7.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz viena trešā daļa no pilntiesīgajiem
biedriem. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās vairāk nekā puse no pilntiesīgajiem biedriem.
7.6. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem, izņemot gadījumus, kad likums nosaka lielāku
nepieciešamo balsu skaitu.
7.7. Grozījumus statūtos Biedru sapulce veic, sākotnēji atklāti balsojot par katru
priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.
7.9. Tikai Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu,
turpināšanu vai reorganizēšanu, kā arī par tādiem Biedrības darījumiem, kas pārsniedz
Ministru kabineta noteiktās piecpadsmit minimālās mēnešalgas.
8. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trīs Valdes locekļiem, kurus ievēl
Biedru sapulce. Valdes locekli Biedru sapulce var atcelt pirms termiņa, ja tiek konstatēta
Valdes locekļa pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde vai tāda Valdes locekļa rīcība,
kas ir pretrunā ar Biedrības statūtiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces
kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējiem Valdes locekļiem
ir tiesības pārstāvēt Biedrību katram atsevišķi.
8.5. Valdes kompetencē ir sasaukt un protokolēt Biedru sapulci un pildīt Biedru sapulcē
pieņemtos lēmumus.

4

8.6. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā Valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja
visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
8.7. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valdes

sēdēs lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir
Valdes priekšsēdētāja balss. Visi balsojumi ir atklāti un protokolējami. Revīzijas komisijas
pārstāvis pēc savas iniciatīvas var piedalīties Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.
8.8. Valde veic biedru reģistrēšanu, veido un uztur visu Biedrības biedru reģistru, iekļaujot
tajā arī informāciju par viņu radītajiem dramaturģiskajiem darbiem un to elektroniskās
kopijas, par kuru aktuālo versiju iesūtīšanu atbild paši biedri. Valdei nav tiesību publiskot
vai publicēt biedru dramaturģisko darbu tekstus vai fragmentus bez pašu autoru piekrišanas.
8.9. Valde lemj par Biedrības līdzekļu ieguldīšanu un izmantošanu, ievērojot Biedrības
mērķus un biedru sapulcē noteiktās prioritātes.
8.10. Valdes locekļi par savu pienākumu pildīšanu var saņemt
līdzekļiem. Šīs atlīdzības apjomu un biežumu nosaka Valde.

atlīdzību no Biedrības

8.11. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu
izpildes gaitā, ņemot vērā Biedrības budžeta iespējas. Ja izdevumi ir iepriekš paredzami, to
segšanu jāsaskaņo ar pārējiem Valdes locekļiem.
8.12. Valdes kompetencē ietilpst pārstāvēt Biedrību:
8.12.1. attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem;
8.12.2. publiskos un slēgtos semināros, konferencēs, sanāksmēs, diskusijās, kā arī padomēs;
8.13. Valde var deleģēt kādu no Biedrības biedriem 8.12. minētajos Biedrības pārstāvēšanas
veidos.
8.14. Valde lemj par Biedrības līdzdalību citās organizācijās ar juridiskās personas tiesībām.
8.15. Valde organizē Biedrības saimniecisko darbību, lietvedību, dokumentu arhivēšanu,
mantas pārvaldīšanu un grāmatvedības uzskaiti.
8.16. Valdes kompetencē ir Biedrības simbolikas (jeb logotipa) apstiprināšana, lietošanas
kārtības noteikšana.
8.17. Valde ir atbildīga par mājaslapas un sociālo tīklu kontu uzturēšanu, kā arī informācijas
papildināšana un atjaunošana tajos.
8.18. Valde ir tiesīga atteikt Biedram ievietot informāciju par viņa darbiem publiski
pieejamajā dramaturģijas elektroniskajā datu bāzē, ja dramaturģiskais darbs ir plaģiāts, tas
satur būtiskas pareizrakstības un/vai gramatikas kļūdas, nav korekti norādīta autorība
(līdzautors vai dramatizējumam- dramatizēta darba autors, adaptējumam - adaptēta darba
autors) vai ir cits būtisks iemesls. Valdei jāsniedz Biedram informācija par neievietošanas
iemesliem, dodot iespēju novērst trūkumus un iesūtīt vēlreiz.
8.19. Informācijas aprite starp Valdi un biedriem notiek elektroniski vai telefoniski, izņemot
ārējos normatīvajos aktos, šajos statūtos un Biedru sapulces noteiktajos gadījumos.
8.20. Valdes priekšsēdētājs:
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8.20.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biedrību un kārto Biedrības vārdā visus
nepieciešamos tiesiskos darījumus valsts un pašvaldību institūcijās un attiecībās ar citām
organizācijām un personām; priekšsēdētājs var uzdot šo pienākumu veikšanu Valdes
pilnvarotai personai;
8.20.2. īsteno Biedrības naudas darījumus ar pirmā paraksta tiesībām;
8.20.3. paraksta pilnvaras un citus dokumentus vai uzdod to veikt citai personai.
9. Revidents, revīzijas komisija
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic vismaz viens vai ne vairāk
kā trīs revidenti, kurus ievēl Biedru sapulce vismaz uz vienu gadu. Ja revidentam objektīvu
apstākļu dēļ nav iespēja veikt revīziju šī gada laikā, tad Biedru sapulce var ievēlēt citu
revidentu arī ātrāk.
9.2. Ja ir vairāk nekā viens revidents, tā uzskatāma par Revīzijas komisiju un no sava vidus
ir jāievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, kas vada šīs komisijas darbu.
9.2. Biedrības revidents vai Revīzijas komisijā nevar būt Biedrības Valdes loceklis vai arī
biedrs, kas bijis Valdē laika periodā, par kuru tiek veikta revīzija.
9.3. Revidents vai Revīzijas komisija:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.3.5. kontrolē Biedru sapulču un Valdes lēmumu izpildi un Statūtu ievērošanu;
9.3.6. izpilda citus Biedru sapulces uzticētus uzdevumus.
9.4. Revidents vai revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču
ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu
vairākumu, ja balstu skaits vienāds - Revīzijas komisijas priekšēdētāja balss ir noteicošā.
9.6. Ārkārtas revīzija tiek veikta, ja to pieprasa Valde vai Biedru sapulce.
9.7. Ar pieņemtajiem lēmumiem vismaz viens no Revīzijas komisijas locekļiem iepazīstina
Valdi un Biedru sapulci.
9.8. Revīziju var veikt arī neatkarīgas un kompetentas persona(s), kas nav Biedrības biedri,
ar nosacījumu, ka nepastāv interešu konflikts.
10. Biedrības manta un biedru nauda
10.1. Lai pildītu uzdevumus un sasniegtu paredzētos mērķus, Biedrībai ir tiesības iegūt
kustamo un nekustamo īpašumu un veidot finanšu resursus, kas sastāv no:
10.1.1. biedru naudas;
10.1.2. fizisko un juridisku personu naudas un citu finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumiem
(ziedojumiem);

6

10.1.3. ienākumiem, ko dod Biedrības saimnieciskā darbība;
10.1.4. valsts un dažādu fondu finansējums mērķprogrammām un projektiem, kuras realizē
Biedrība;
10.1.5. citiem atļautiem finansēšanas avotiem.
10.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā tādā apmērā, kādā to nosaka
Valde. Biedru nauda tiek noteikta, ievērojot vienlīdzības, diskriminācijas aizlieguma un
sociālā taisnīguma principus. Tā var būt gan vienāda visiem biedriem, gan atšķirīga.
10.3. Valdes priekšsēdētājs biedru naudu maksā brīvprātīgi.
10.4. No biedru naudas var atbrīvot arī tad, ja biedrs devis būtisku ieguldījumu Biedrības
mērķu realizēšanas labā. Šajā gadījumā biedra iesniegums nav obligāts, taču par viņa
veikumu Valdei jābūt informētai.
10.5. Par atbrīvošanu no biedru naudas vai tās samazināšanu Valde pieņem lēmumu ne vēlāk
kā mēneša laikā no iesnieguma vai paziņojuma saņemšanas brīža. Par lēmumu Valde
paziņo biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža uz biedra norādīto
elektronisko vai citu adresi.
10.6. Ja no biedru naudas lūdz atbrīvot Valdes loceklis, tad viņa lūgumu izskata abi pārējie
Valdes locekļi.
10.7. Biedrība var izveidot savus iekšējos speciālos fondus, kuri izlietojami statūtos
paredzētajiem mērķiem.

7

