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1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija”, (turpmāk tekstā Biedrība).
2.nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. veicināt īpašumu vērtēšanas nozares attīstību Latvijā;
2.1.2. uzturēt Latvijā īpašumu vērtēšanas kvalitāti atbilstoši Latvijas,
starptautiskajām un Eiropas īpašumu vērtēšanas standartu prasībām,
vispārpieņemtai vērtēšanas praksei;
2.1.3. nodrošināt īpašuma vērtētāju profesionālās atbilstības novērtēšanu –
sertificēšanu, ar normatīvo aktu noteiktā kārtībā akreditēta Latvijas Īpašuma
vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas biroja starpniecību;
2.1.4. uzturēt Latvijas Vērtētāju Ētikas Kodeksu un savas kompetences ietvaros
nodrošināt tā prasību ievērošanu;
2.1.5. Latvijas vērtētāju starptautiskās integrācijas nodrošināšanai līdzdarboties
starptautiskajās vērtētāju organizācijās, īpaši Eiropas vērtētāju asociāciju
grupā un Starptautiskajā īpašumu vērtēšanas standartu padomē;
2.1.6. uzturēt īpašuma vērtētājam izvirzāmās profesionālās izglītības un prakses
prasības atbilstošas īpašuma vērtētāja kvalifikācijas iegūšanai;
2.1.7. nodrošināt Biedrības biedriem konsultatīvu un metodisku, palīdzību, kā arī
veikt biedru profesionālo interešu aizstāvību pārstāvot biedrus valsts un
pašvaldību iestādēs, biedrībās, komercsabiedrībās, kā arī starptautiskajās
organizācijās;
2.1.8. operatīvi nodrošināt Biedrības biedrus ar informāciju par jautājumiem, kas
saistīti ar Biedrības darbību un novitātēm nozarē.
2.2. Biedrība veic jebkuras darbības, kas nav pretrunā ar likumu, tajā skaitā brīvi
izplata informāciju par savu darbību, organizē sapulces, kā arī veic citu publisko
darbību.
2.3. Biedrība savu mērķu īstenošanai:
2.3.1. sadarbojas ar citām nevalstiskajām organizācijām, mācību iestādēm, valsts un
pašvaldību dienestiem un institūcijām;
2.3.2. izstrādā darbības un atbalsta programmas nozares attīstībai, kā arī
priekšlikumus Latvijas īpašumu vērtēšanas standartu un normatīvo aktu
izmaiņām;
2.3.3. piesaista papildus finansējumu no fondiem, valsts iestādēm un nevalstiskajām
organizācijām;
2.3.4. iesaista masu informācijas līdzekļus Biedrības mērķu paušanai,
popularizēšanai un sasniegšanai;
2.3.5. sadarbojas ar citu valstu īpašumu vērtētāju asociācijām un nozaru pārstāvjiem
Latvijā un ārvalstīs, kuru darbība ir saistīta ar īpašumu novērtēšanu;
2.3.6. veic saimniecisko darbību saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.
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3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedru, biedru kandidātu un asociēto biedru iestāšanās Biedrībā,
izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspējīga personālsabiedrība, kas atbilst tālāk uzskaitītām prasībām, kuras darbība
saistīta ar īpašuma vērtēšanu un ir ieinteresēta biedrības darbībā, kā arī apņemas
ievērot Biedrības statūtus un tajos noteiktos Biedra, biedra kandidāta, asociētā biedra
pienākumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, ko nosaka Biedrības
valde.
4.1.1. biedrs – Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša rīcībspējīga fiziska persona, kas ieguvusi
Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas biroja sertifikātu
īpašuma vērtēšanā;
4.1.2. biedra kandidāts - Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša rīcībspējīga fiziska persona,
kas apgūst vai apguvusi īpašuma vērtētāja profesiju un ieguvusi vērtētāja asistenta
statusu;
4.1.3. asociētais biedrs - juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kuras
pamatdarbība saistīta ar īpašuma vērtēšanu.
4.2. Lēmumu par biedru, biedru kandidātu un asociēto biedru uzņemšanu Biedrībā
pieņem Valde. 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 nedēļas laikā
no tā pieņemšanas brīža. Pēc uzņemšanas Biedrībā jānomaksā uzņemšanas maksa,
kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Biedrības Valde.
4.3. 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.
4.4. Biedrs, biedru kandidāts un asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no
Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. Izstāšanās gadījumā šo personu
Biedrībai izdarītie maksājumi netiek atmaksāti.
4.5. Biedru, biedru kandidātu un asociēto biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes
lēmumu, ja:
4.5.1. vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. nepilda kopsapulces un Valdes lēmumus;
4.5.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības, kas noteiktas šajos Statūtos
un citos Biedrības pieņemtajos dokumentos;
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4.5.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un Vērtētāju Ētikas kodeksā
noteikto;
4.5.5. ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis kaitējumu Biedrībai.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra, biedra kandidāta un asociētā biedra izslēgšanu
Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo un dodot viņam vārdu
sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma
pieņemšanai. Biedrs ir izslēgts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošo
valdes locekļu skaita. Biedra kandidāts, asociētais biedrs ir izslēgts, ja par to
nobalso vairāk kā puse no klātesošo valdes locekļu skaita. Valdei lēmums par
izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā
izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7. Valdes lēmumu par izslēgšanu biedrs var pārsūdzēt Biedrības kopsapulcei. Ja arī
kopsapulce atstāj negrozītu Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu, viņam nav
tiesību iesniegt atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā.
4.8. Ja iemesli, kuru dēļ biedrs ir izslēgts no Biedrības, ir novērsti, viņam ir tiesības
lūgt Valdi no jauna uzņemt viņu Biedrībā, iesniedzot Valdei rakstveida
iesniegumu. Lēmuma ar Biedra atkārtotu uzņemšanu pieņemšanas gadījumā
uzņemšanas maksa nav jāmaksā.
4.9. Valde ved Biedrības Biedru reģistru, kurā norāda katra biedra vārdu, uzvārdu,
personas kodu, dzīvesvietas adresi (juridiskās personas nosaukumu un adresi) un
Biedra uzņemšanas Biedrībā datumu.
5.nodaļa. Biedru, biedra kandidātu un asociēto biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem, neatkarīgi no biedra stāža, ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. vēlēt vai tikt ievēlētam Biedrības pārvaldes institūcijās;
5.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.4. iesniegt Biedrības pārvaldes institūcijām priekšlikumus, kas saistīti ar Biedrības
darbības mērķiem, piedalīties šo priekšlikumu apspriešanā, aizstāvēt savu
viedokli;
5.1.5. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, projektu un programmu izstrādē
un īstenošanā;
5.1.6. saņemt no Biedrības informatīvu, konsultatīvu, praktisku palīdzību un
pakalpojumus.
5. 2. Biedrības biedra kandidātiem ir šādas tiesības:
5.2.1. iesniegt Biedrības pārvaldes institūcijām priekšlikumus, kas saistīti ar Biedrības
darbības mērķiem, piedalīties šo priekšlikumu apspriešanā;
5.2.2. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, projektu un programmu izstrādē
un īstenošanā;
5.2.3. saņemt no Biedrības informatīvu, konsultatīvu, praktisku palīdzību un
pakalpojumus.
5.3. Biedrības asociētiem Biedriem ir šādas tiesības:
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5.3.1. piedalīties Biedrības pārvaldē caur pilnvarotiem pārstāvjiem, vēlēt Biedrības
pārvaldes institūcijās (vienam asociētam biedram – viena balss);
5.3.2. iesniegt Biedrības pārvaldes institūcijām priekšlikumus, kas saistīti ar Biedrības
darbības mērķiem, piedalīties šo priekšlikumu apspriešanā;
5.3.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, projektu un programmu izstrādē
un īstenošanā;
5.3.4. saņemt no Biedrības informatīvu, konsultatīvu, praktisku palīdzību un
pakalpojumus.
5.4. Biedrības Biedriem, Biedru kandidātiem, asociētiem Biedriem ir pienākums:
5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.4.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.4.3. popularizēt un veicināt Biedrības darbību;
5.4.4. tieši piedalīties Biedrības mērķu īstenošanā;
5.4.5. savā profesionālajā darbībā ievērot Latvijas īpašumu vērtēšanas standartus un
Vērtētāju Ētikas kodeksu;
5.4.6. neveikt darbības, kas tieši vai netieši varētu kaitēt Biedrībai;
5.5. Biedrības biedram, biedra kandidātam, asociētajam biedram savā profesionālajā
darbībā jāievēro sekojoši pamatprincipi:
5.5.1. jābūt neatkarīgam un brīvam no jebkādas ietekmes, kas var rasties sakarā
ar viņa interesēm vai kāda spiediena rezultātā;
5.5.2. neiesaistīties darījumos, kas ierobežo profesionālās darbības neatkarību un
ir pretrunā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
5.5.3. jābūt godīgam un taisnīgam attiecībās ar klientiem, kā arī savstarpējās
attiecībās;
5.5.4. neizpaust to, kas vērtētājam kļuvis zināms, veicot profesionālos
pienākumus, lai nodrošinātu klienta interešu aizsardzību;
5.5.5. ar savu darbību vai bezdarbību nekaitēt klienta interesēm;
5.5.6. nenodarboties ar atsevišķu firmu vai vērtētāju reklāmu;
5.5.7. profesionāli un atklāti izklāstīt klientam savu viedokli, kā arī sniegt
vajadzīgo palīdzību citos ar īpašumu saistītos jautājumos;
5.5.8. neatteikties no darba, par kuru ir panākta vienošanās ar klientu, kā arī
nepārtraukt jau uzsāktu darbu, ja šādai rīcībai nav likumīga pamata;
5.5.9. atturēties no savu kolēģu darbības negatīva vai nicinoša vērtējuma.
5.6. 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.nodaļa. 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 valde.
6.3. Vērtētāju Ētikas komiteja, kas savu darbību balsta uz Vērtētāju Ētikas kodeksu,
savā darbībā ir patstāvīga un atskaitās Biedrības biedru sapulcei.
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7.nodaļa. 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 tikai personīgi, asociētie Biedri ar savu pilnvaroto pārstāvju
starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedrības sapulcē izdodama rakstveidā
un iesniedzama Biedrības Valdei pirms Biedru sapulces.
7.3. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz
30.jūnijam.
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 2 nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Katram
biedram ir viena balss.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, ja otru reizi biedru sapulce nav lemttiesīga
kvoruma trūkuma dēļ, vēlreiz tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga
pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības
izbeigšanu un turpināšanu, Biedrības reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Ja par Valdes locekļu
kandidātiem nodoto balsu skaits ir līdzīgs un tādējādi vairāki kandidāti
kvalificējas iekļaušanai Valdes sastāvā, ir rīkojama atkārtota balsošana attiecībā
uz šiem konkrētajiem kandidātiem. Biedru sapulci protokolē sapulces norīkota
persona.
7.9. Tikai Biedrības Biedru sapulce ir tiesīga:
7.9.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
7.9.2. apstiprināt valdes sagatavoto Biedrības gada pārskatu;
7.9.3. lemt par valdes sastādīto Biedrības budžetu un gada darba plānu;
7.9.4. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus;
7.9.5. nosaka valdes locekļu atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību;
7.9.6. apstiprināt, izmainīt, papildināt Vērtētāju Ētikas kodeksu;
7.9.7. ievēlēt un atsaukt Ētikas komitejas locekļus;
7.9.8. ievēlēt un atsaukt Revidentu;
7.9.9. lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;
7.9.10. izlemt citus jautājumus, kas pēc valdes ierosinājuma ir iesniegti izskatīšanai
Biedru sapulcē.
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no deviņiem valdes locekļiem.
Valdi ievēl uz 3 (trīs) gadiem.
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8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes
darbu un sadala uzdevumus valdes locekļiem.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai biedru sapulces
kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējiem Valdes
locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopīgi.
8.5. Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību par Valdes locekļu pienākumu
pildīšanu.
8.6. Biedrības Valde:
8.6.1. sagatavo papildinājumus Vērtētāju Ētikas kodeksā un iesniedz tos izskatīšanai
Biedru sapulcē;
8.6.2. lemj par kustamā un nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu;
8.6.3. lemj par Biedrības darījumu noslēgšanu;
8.6.4. izskata jautājumus par Biedrības darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu;
8.6.5. izstrādā Biedrības darbības programmas projektu un iesniedz to izskatīšanai
Biedru sapulcē.
8.6.6. apstiprina Valdes priekšsēdētāja iesniegtās algoto darbinieku kandidatūras.
8.6.7. sadala pienākumus Biedrības komiteju un komisiju locekļiem un kontrolē to
izpildi.
8.6.8. pilnvaro Biedrības biedrus pārstāvēt Biedrību valsts un pašvaldību iestādēs,
citās organizācijās un uzņēmējsabiedrībās, tajā skaitā masu saziņas līdzekļos.
8.7. Valdes priekšsēdētājs:
8.7.1. organizē Biedrības administratīvo darbu;
8.7.2. sasauc un vada Valdes sēdes;
8.7.3. organizē Biedrības Valdes un Biedru sapulces lēmumu un uzdevumu
izpildi;
8.7.4. rīkojas ar Biedrības budžetu atbilstoši Biedrības Valdes un Biedru sapulces
lēmumiem;
8.7.5. slēdz Biedrības vārdā visa veida līgumus un paraksta Biedrības finanšu un
citus dokumentus, kas nepieciešami Biedrības darbības nodrošināšanai;
8.7.6. pieņem darbā vai atbrīvo no darba Biedrības algotos darbiniekus vai
brīvprātīgos.
8.8. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes (vai darba nespējas-slimības) laikā Valdes
priekšsēdētāja pienākumus veic Valdes apstiprināts Valdes loceklis.
8.9. Biedrības Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi 3 (trijos) mēnešos.
Katram Valdes loceklim ir tiesības ierosināt Valdes sēdes sasaukšanu, norādot
tajā izskatāmos jautājumus. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk
nekā puse no Valdes locekļiem.
8.10. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu
vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus,
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norādot katra Valdes locekļa balsojumu katrā lēmumā. Protokolu paraksta visi
Valdes sēdē piedalījušies Valdes locekļi.
8.11. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja par lēmuma
pieņemšanu nobalso visi Valdes locekļi rakstveidā.
8.12. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par Valdes
locekļa amata atstāšanu.
8.13. Valdes locekli var atsaukt no amata tikai tad, ja atsaukšanai ir svarīgs iemesls.
Par šādu iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde vai
kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm.
9.nodaļa. 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.nodaļa. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri, biedru kandidāti un asociētie biedri maksā ikgadējo biedra
naudu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka “Nolikums par biedru maksu
apmēru”, kuru apstiprina Biedru sapulce.
11.nodaļa. Papildus noteikumi
11.1. Biedrībai ir savs zīmogs ar tās pilnu nosaukumu valsts valodā, norēķinu konti
bankās un sava vizuālā simbolika, ko veido burtu salikums “LĪVA”.
11.2. Vērtētāju Ētikas komiteja savu darbību balsta uz Vērtētāju Ētikas kodeksu un ir
pakļauta tikai Biedru sapulcei.
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11.3. Biedrības Biedriem, kuriem ir īpaši nopelni Biedrības labā, Biedru sapulce var
piešķirt Goda biedra nosaukumu. Goda biedram ir visas tās pašas tiesības kā
pārējiem Biedrības biedriem. Goda biedrs tiek uzaicināts piedalīties visos
biedrības pasākumos. Goda biedram nav pienākums maksāt biedra naudu.
11.4. Biedrības finanšu līdzekļi un to izlietošanas kārtība:
11.4.1. Biedrības līdzekļus veido:
(1) uzņemšanas maksa, dalības maksas (biedru nauda), mērķiemaksas un
ziedojumi;
(2) naudas līdzekļi un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām fiziskām vai
juridiskām personām likumdošanā noteiktajā kārtībā;
(3) citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikā spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.
11.4.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti, pamatojoties uz Valdes lēmumu, statūtos vai
Biedrības sapulcē pieņemtās programmas mērķu izpildei, kā arī to izdevumu
segšanai, kas saistīti ar Biedrības pārvaldes institūciju uzturēšanu un to darba
nodrošināšanu.
Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācijas
2016.gada 18. janvāra Biedru sapulces pilnvarotais
pārstāvis Vilis Žuromskis

----------------------------------------------------------
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