
 

BIEDRĪBAS „LATVIJAS ĢIS BIEDRĪBA” 

STATŪTI 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums. 

1.1. Biedrības nosaukums ir: "Latvijas ĢIS biedrība" (turpmāk tekstā - Biedrība). 

Tulkojums angļu valodā – “Latvian GIS Association”. 

2.nodaļa. Biedrības mērķi. 

2.1. Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. popularizēt ģeogrāfiskās informācijas izmantošanas iespējas un 

tehnoloģijas Latvijā; 

2.1.2. veicināt valsts, sabiedriskā un privatā sektora sadarbību ģeogrāfiskās 

informācijas izmantošanā un apmaiņā; 

2.1.3. pārstāvēt un aizstāvēt ģeogrāfiskās informācijas sistēmu sektora intereses 

Latvijas un starptautiskā līmenī; 

2.1.4. apzināt ģeogrāfiskās informācijas lietotāju vajadzības; 

2.1.5. paust neatkarīgu viedokli par esošo praksi telpisko datu ieguvē, apstrādē 

un izmantošanā, atbilstoši Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām; 

2.1.6. paust neatkarīgu viedokli un sniegt atzinumu par izstrādātajām 

ģeogrāfiskās informācijas sistēmām; 

2.1.7. attīstīt un īstenot ar ģeogrāfisko informāciju saistītas izglītojošās 

programmas un izdevējdarbību; 

2.1.8. piedāvāt standartizētus risinājumus ģeogrāfiskās informācijas jomā; 

2.1.9. piedalīties ģeogrāfiskās informācijas jomā strādājošo personu 

sertificēšanā; 

2.1.10. pārstāvēt biedrības biedru intereses 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 



3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai 

tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas 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, 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. 

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. Ja Biedrības Valde ir uzņēmusi iesnieguma iesniedzēju par biedru, tam jāsamaksā 

biedru nauda par pirmo laika periodu. 

4.5. Biedrības Valde var izslēgt biedru no Biedrības, ja viņš pārkāpj Statūtus, nekārto 

regulārās maksas, nepienācīgi pilda citas savas saistības pret Biedrību, ar savu darbību 

kaitē Biedrības interesēm, mērķu un uzdevumu sasniegšanai vai arī ir nodarījis 

Biedrībai morālu vai materiālu kaitējumu. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav 

pārsūdzams. 

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu 

Biedrības valdei 

4.7. Gadījumā, ja biedrs izstājas pēc paša vēlēšanās vai tiek izslēgts, iestāšanās un 

regulārās maksas viņiem netiek atmaksātas. 

4.8. Biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, 

personas kods (juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs) un 

korespondences adrese. Informācija par Biedrības biedru ir pieejama Biedrības mājas 

lapā, ja biedrs ir apliecinājis savu piekrišanu. 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 

5.1. Biedrības biedriem ir tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā; 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar savu 

Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 



5.1.3. saņemt konsultatīvu un praktisku palīdzību no Biedrības savu sociālo un 

materiālo jautājumu risināšanā atbilstoši Biedrības darbības virzieniem; 

5.1.4. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos un projektos, iesniegt 

priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

5.1.5. brīvi darboties citās biedrībās vai nodibinājumos; 

5.1.6. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi ir: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedrības biedru sapulces un Valdes 

lēmumus; 

5.2.2. savlaicīgi maksāt biedra maksu; 

5.2.3. aktīvi piedalīties Biedrības darbā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, 

popularizējot tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs; 

5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības 

prestižu sabiedrībā. 

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 biedru sapulce. 

7.nodaļa Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšanas kārtība 

7.1. Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce (kopsapulce). 

7.2. Visiem biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē, ja likumā nav 

noteikts citādi. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. 

Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. 

7.3. Tikai biedru kopsapulce ir tiesīga: 

7.3.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos; 

7.3.2. izskatīt Valdes ziņojumus, apstiprināt Biedrības budžetu un gada 

pārskatus un finanšu līdzekļu izlietojumu; 

7.3.3. noteikt biedru naudas apmērus un to iemaksāšanas termiņus, kā arī soda 

naudas par maksājumu termiņu neievērošanu apmērus; 

7.3.4. ievēlēt vai atsaukt Biedrības Valdes un revīzijas institūcijas locekļus; 



7.3.5. lemt jautājumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju; 

7.4. Biedru sapulci sasauc Valde ne retāk kā reizi gadā. Valde nekavējoties (bez 

vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas 

iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. 

7.5. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. 

Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un 

protokolists. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse Biedrības biedru. 

7.8. Lēmumus biedru sapulcē pieņem, atklāti balsojot. Biedru sapulce var pieņemt 

motivētu lēmumu par atsevišķu jautājumu izlemšanu aizklātā balsošanā. 

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem biedriem. 

7.10. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru 

sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas 

izbeigšanu pret šo biedru. 

7.11. Lai grozītu vai izbeigtu biedra tiesības, kas atšķiras no citu biedru tiesībām, vai 

noteiktu biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, nepieciešama šā biedra 

piekrišana. 

8.nodaļa. Biedrības izpildinstitūcija. 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no valdes priekšēdētāja un 2 (diviem) 

valdes locekļiem, kurus uz 3 (trīs) gadiem ievēlē biedru sapulce ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību 

atsevišķi. 

8.2. Valde: 

8.2.1. vada un pārzina Biedrības lietas; 

8.2.2. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, 

statūtiem, biedru sapulces vai citu institūciju lēmumiem; 

8.2.3. organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem; 

8.2.4. pieņem lēmumus par kustāmā un nekustāmā īpašuma, t.sk. 

komercsabiedrību pamatkapitāla daļu vai akciju, iegūšanu un atsavināšanu; 

8.2.5. slēdz darījumus Biedrības vārdā; 

8.2.6. pieņem lēmumus par komercsabiedrību dibināšanu; 



8.2.7. lemj par Biedrības dalību citās biedrībās vai nodibinājumos; 

8.2.8. sagatavo jautājumu izskatīšanu biedru sapulcē; 

8.2.9. apstiprina Biedrības štatu sarakstu un algoto darbinieku darba samaksas 

kārtību; 

8.2.10. lemj par citiem jautājumiem, kas nav Biedrības biedru sapulces 

kompetencē. 

8.2.11. pārstāv Biedrības privāto un publisko tiesību sfērā; 

8.3.12. organizē un nodrošina biedru sapulces lēmumu un rīkojumu izpildi; 

8.2.13. pieņem darbā un atlaiž no darba Biedrības darbiniekus. 

8.3. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību. Atlīdzības apmēru un 

izmaksas kārtību nosaka dibinātāji vai ziedotāji ar savu lēmumu. 

8.4. Valdes locekļi var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu 

izpildes gaitā. Šo jautājumu tiesīga izlemt valde ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot 

vairāk par pusi no visiem valdes locekļiem. 

8.5. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām. 

8.6. Valdes locekļi var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa 

amata atstāšanu. 

8.7. Valdes locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Biedrībai viņu 

vainas dēļ. 

9.nodaļa. Biedrības revidents 

9.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revidents, kuru ievēlē biedru 

sapulce. Revidents tiek ievēlēts uz 3 gadiem. 

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. Biedrības reorganizācija. 

10.1. Biedrību var reorganizēt apvienošanas vai sadalīšanas ceļā likuma noteiktajā 

kārtībā. 

10.2. Lēmumu par reorganizāciju pieņem katra reorganizācijas procesā iesaistītās 

Biedrības biedru sapulce. Lēmums par reorganizāciju uzskatāms par pieņemtu, ja par 

to nobalso visi Biedrības biedri. 

11.nodaļa. Biedru nauda 

11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī vai par vairākiem 

mēnešiem kopā:    

30,00 EUR – juridiskas personas; 

6,00 EUR – mācību iestādes; 

3,00 EUR – fiziskas personas; 

0,50 EUR – skolēni un studenti. 

11.2. Biedrības valde var samazināt biedru naudu biedram par īpašu ieguldījumu 

biedrības darbībā. 

12.nodaļa. Citi noteikumi. 

12.1. Biedrība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un 

nodibinājumu reģistrā. 

12.2. Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, Biedrība ir tiesīga slēgt likumā atļautos 

darījumus un uzņemties saistības. Biedrība var būt prasītājs un atbildētājs tiesā un 

šķīrējtiesā. Biedrībai ir tiesības iegādāties kapitāla daļas, akcijas un citus vērtspapīrus. 

12.3. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. 

12.4. Biedrība neatbild par biedru saistībām. Biedri neatbild par Biedrības saistībām. 

Valdes priekšsēdētājs: Ints Lukss  

Valdes locekļi: Māris Kuzmins, Zaiga Krišjāne 

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Rīgā, 2017.gada 7. novembrī. 

 


