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1. NOSAUKUMS 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija” 
(saīsināti un turpmāk tektstā – LKĢA), un tā ir patstāvīga LR Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība. 

1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: ,,Latvian Association of 
cartographers and Geodesists" (saīsināti - LKGA). 

2. SIMBOLIKA 

2.1. LKĢA grafiskā zīme (logo) ir: LKĢA. 

2.2. LKĢA apmācību zīme (logo) ir: LKĢA Profesionālās pilnveides apmācības. 
2.3. LKĢA grafiskās zīmju un citas simbolikas izmantošanas kārtību nosaka 

LKĢA valde. 

3. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

3.1. LKĢA ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā, kurā apvienojušies 
mērniecības, ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpisko datu nozares (turpmāk – 
Nozare) uzņēmumi. 

3.2. LKĢA ir biedrība ar patstāvīgu līdzekļu uzskaiti, norēķinu kontiem bankās, 
savu zīmogu, simboliku un citiem rekvizītiem. 

3.3. LKĢA ir sabiedriskās organizācijas “Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu 
asociācijas” tiesību un saistību pārņēmēja. 

3.4. LKĢA darbojas, pamatojoties uz LR Satversmi, Biedrību un nodibinājumu 
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem. 

3.5. Lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, LKĢA normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir tiesības: 

3.5.1. veikt saimniecisko darbību; 
3.5.2. veikt praktizējošu mērnieku un citu interesentu profesionālo pilnveidi, 

organizējot kvalifikāciju pilnveidojošus apmācību kursus; 
3.5.3. rīkot profesionālus konkursus un piedalīties žūriju komisijās; 
3.5.4. organizēt ekspertīzes, dot tehniskus slēdzienus un konsultācijas; 
3.5.5. piedalīties Nozares un saistošo nozaru regulējošo normatīvo aktu izstrādē; 
3.5.6. iestāties un aktīvi darboties citās biedrībās vai organizācijās;  
3.5.7. atbalstīt profesionālo žurnālu, grāmatu un citu iespieddarbu izdošanu; 
3.5.8. rīkot kongresus, izstādes, zinātniskas sanāksmes, konkursus un cita veida 

sapulces un piedalīties tajās; 
3.5.9. dibināt un izsniegt savas atzinības balvas par LKĢA mērķu sekmēšanu un 

profesionālajiem sasniegumiem, kā arī izvirzīt un atbalstīt biedrus 
apbalvošanai ar valsts un citu organizāciju balvām; 

3.5.10. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu, mantiskās un nemantiskās tiesības. 
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3.6. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LKĢA teritoriālās un citas 
struktūrvienības, to darību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LKĢA 
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LKĢA biedru valde. 

3.7. LKĢA darbību, veicot publiskās varas deleģētas funkcijas, regulē ārējie 
normatīvie akti. 

3.8. LKĢA var būt kā prasītāja un atbildētāja jebkura veida tiesā ar visām 
procesuālajām tiesībām un pienākumiem. Jautājumos, kas saistīti LKĢA 
darbības mērķiem, tā bez īpaša pilnvarojuma var griezties valsts un pašvaldību 
institūcijās un tiesā, lai aizstāvētu savu biedru tiesības vai ar likumu 
aizsargātās intereses. 

4. LKĢA MĒRĶI, 
DARBĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI 

4.1. Stratēģiskais mērķis -  celt Nozares profesiju prestižu, veicinot godīgu un 
normatīviem aktiem atbilstošu konkurenci  starp Latvijas Nozares 
uzņēmumiem. 

4.2. LKĢA mērķi: 
4.2.1. vienot Nozares uzņēmumus kopīgam mērķim attīstīt nozari un celt tās 

prestižu, kā arī veicināt LKĢA attīstību; 
4.2.2. veicināt  LKĢA biedru profesionālo labklājību sabiedriskās darbības 

ietvaros; 
4.2.3. veicināt un veidot sabiedrisko domu par Nozari.  

4.3. Darbības virzieni un uzdevumi: 
4.3.1. Dalība Nozares politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī tirgus attīstīšanā: 

- apkopot un pārstāvēt LKĢA biedru kopējo profesionālo viedokli; 
- sniegt metodisko palīdzību (konsultācijas un informācijas apmaiņu) 

LKĢA biedriem; 
- pārstāvēt Nozares intereses valsts pārvaldes institūcijās un piedalīties 

Nozares politikas veidošanā un īstenošanā; 
- iesaistīties valsts izglītības sistēmas politikas veidošanā; 
- piedalīties Nozares un saistīto pakalpojumu tirgus veidošanā un 

aizsardzībā; 
- pārstāvēt Nozares kopējo viedokli  dažādās ārzemju  institūcijās, tajā 

skaitā sabiedriskās organizācijās, konferencēs, izstādēs u.tml.; 
- pārstāvēt LKĢA biedrus starptautiski un meklēt sadarbības kontaktus; 
- piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos, piesaistot līdzfinansējumu 

LKĢA Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai. 
4.3.2. Biedru konkurētspējas veicināšana: 

- organizēt profesionālās pilnveides apmācības, sekmējot speciālistu 
kvalifikācijas paaugstināšanu; 

- organizēt izstādes, seminārus un citus pasākumus ar Nozari saistītās 
jomās; 
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- izskaidrot un izplatīt zinātnes un tehnikas sasniegumus Nozarē; 
- sekmēt biedru ētisko izaugsmi; 
- aizstāvēt biedru profesionālās intereses, tajā skaitā autortiesības. 

4.3.3. Biedru sadarbības veicināšana: 
- LKĢA biedru saliedēšana, rīkojot dažādus formālus un neformālus 
pasākumus. 

5. LKĢA BIEDRI 

5.1. LKĢA var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga 
personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma 
formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LKĢA valde.  
5.2.  LKĢA biedri - akreditētas izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistus 
Nozarē, ir atbrīvotas no biedra naudas iemaksas. 
5.3. Lai kļūtu par LKĢA biedru, pretendentam ir jāiesniedz parakstīts, noteiktas 
formas iesniegums un jāveic biedra naudas apmaksa valdes noteiktajā apmērā.  
5.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu LKĢA pieņem valde.  
5.5. Valde pretendenta lūgumu izskata tuvākajā valdes sēdē, taču ne ilgāk kā viena 
mēneša laikā no 5.3. punktā norādītā iesnieguma saņemšanas brīža.   
5.6. Uz valdes sēdi, kurā izskata pretendents lūgumu, ir jāuzaicina pretendents un 
jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes 
lēmuma pieņemšanai.  
5.7. Desmit dienu laikā pēc Valdes sēdes, predendents tiek rakstiski informēts par 
uzņemšanu LKĢA.  
5.8. Valdes atteikumu uzņemt pieteicēju par LKĢA biedru, pieteicējs rakstveidā 
var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, 
pieteicējs nevar tikt uzņemts par LKĢA biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu 
pieteikumu ne ātrāk kā pēc pusgada termiņa izbeigšanās. 
5.9. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LKĢA rakstveidā paziņojot par to valdei.  

5.10. Biedru var izslēgt no LKĢA ar biedru sapulces lēmumu, ja: 

5.10.1. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar LKĢA statūtiem un kaitē 
LKĢA darbam, mērķiem vai reputācijai (tajā skaitā arī nozares); 
5.10.2. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas nav maksājis 
biedra naudu; 
5.10.3. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus; 
5.10.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
5.10.5. biedrs veic citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos 
noteikto. 

5.11. Jautājumu par LKĢA biedra izslēgšanu valde rosina izskatīšanai LKĢA 
biedru sapulcē.  
5.12. Valde var pieņemt lēmumu par biedra dalības apturēšanu līdz brīdim, kamēr 
Biedru sapulce pieņem lēmumu par LKĢA biedra izslēgšanu.  
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5.13. Gadījumā, ja LKĢA biedrs tiek izslēgts, pamatojoties uz citiem iemesliem, 
nekā nenomaksātā biedra nauda, izslēdzamais biedrs ir tiesīgs valdes lēmumu par 
biedra izslēgšanu pārsūdzēt rakstveidā biedru sapulcei.  
5.14. Biedrības valde piecu dienu laikā rakstveidā paziņo biedram lēmumu par viņa 
izslēgšanu no LKĢA un šā lēmuma pamatojumu. 
5.15. Biedra izstāšanās vai izslēgšana no LKĢA neatbrīvo biedru no saistībām, 
kādas tam bijušas pret LKĢA.  
5.16. Uz izstāšanās vai izslēgšanas brīdi LKĢA biedram ir pienākums apmaksāt 
biedra nauda par periodu, kurā viņš ir bijis LKĢA biedrs. 
5.17. Biedrs, kurš izslēgts no LKĢA, var no jauna kandidēt kļūt par LKĢA biedru, 
ja kopš izslēgšanas brīža pagājuši divi gadi. Šo laiku LKĢA valde ar lēmumu var 
saīsināt par vienu gadu, ja personas lūgums ir pamatoti motivēts.  
5.18. LKĢA biedra darbībai jāatbilst sabiedrībā vispāratzītām morāles normām, tai 
skaitā  pretendentam jābūt godīgam, taisnīgam, principiālam. 

6. LKĢA BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

6.1. LKĢA biedriem ir šādas tiesības:  
6.1.1. piedalīties LKĢA pārvaldē; 
6.1.2. balsot biedru sapulcē; 
6.1.3. rakstveidā izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai valdē;  
6.1.4. sniegt valdei un valdes priekšsēdētājam priekšlikumus, kas saistīti ar 

Nozares attīstības veicināšanu un LKĢA darbību;  
6.1.5. izmantot LKĢA sniegtos pakalpojumus;  
6.1.6. saņemt informāciju par LKĢA darbību, tai skaitā iepazīsties ar visiem 

LKĢA protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;  
6.1.7. piedalīties visos LKĢA organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus 

par LKĢA darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.  
6.1.8. saņemt LKĢA atbalstu tās darbības jomās;  
6.1.9. jebkurā laikā izstāties no LKĢA, ievērojot Statūtos noteikto kārtību. 

6.2. LKĢA biedru pienākumi: 
6.2.1. ievērot LKĢA Statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;  
6.2.2. piedalīties biedru sapulcēs un delēģētajās pārstāvniecībās, lai pārstāvētu 

LKĢA un aizstāvētu tās intereses;  
6.2.3. sniegt informāciju par savu darbību LKĢA valdes noteiktajos termiņos;  
6.2.4. neizpaust atsevišķu uzņēmumu komercnoslēpumus, kas kļuvuši zināmi, 

īstenojot savas tiesības; 
6.2.5. savā darbībā ievērot korporatīvās sociālās atbildības principus;  
6.2.6.  regulāri maksāt biedra naudas maksājumus LKĢA valdes noteiktajā 

apmērā un kārtībā;  
6.2.7. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LKĢA mērķu un uzdevumu realizēšanu;  
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6.2.8. saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. 
Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir 
nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 

7. LKĢA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

7.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

8. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA 
UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

8.1. Biedru sapulce ir augstākā LKĢA lēmējinstitūcija. 
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LKĢA biedri. Biedri var piedalīties 
biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. 
8.3. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.  
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to 
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LKĢA biedru, norādot 
sasaukšanas iemeslu.  
8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot 
katram biedram rakstisku uzaicinājumu.  
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.  
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek 
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz trīs biedri.  
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības 
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no 
klātesošajiem biedriem. 

9. IZPILDINSTITŪCIJA 

9.1. LKĢA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem. 

9.2. Valdi ievēl Biedru sapulce uz 3 (trīs) gadiem. 
9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces 

kompetencē, t.i.: 
9.3.1. valde vada LKĢA darbību, rīkojas ar LKĢA kustamo un nekustamo mantu; 
9.3.2. sasauc ārkārtas Biedru sapulci, lai izlemtu neatliekamus jautājumus; 
9.3.3. uzņem LKĢA biedrus un nepieciešamības gadījumā aptur biedru dalību 

līdz Biedru sapulcei;  
9.3.4. iesniedz izskatīšanai Biedru sapulcei darbības atskaiti par pagājušo periodu 

un budžeta plānojumu nākamajam gadam;  
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9.3.5. iepazīstas ar visiem priekšlikumiem, kas iesniegti izskatīšanai biedru 
sapulcē, nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi;  

9.3.6. lemj visus jautājumus, kas nav vienīgi Biedru sapulces kompetencē, tajā 
skaitā pieņem darbā algotus darbiniekus, nosaka viņu darba pienākumus, 
pilnvaras un atalgojumu;  

9.3.7. rīko Valdes sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī, kā arī gadījumā, ja to pieprasa 
vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē 
piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem;  

9.3.8. savu pilnvaru ietvaros nosaka valdes priekšsēdētāja kompetenci;  
9.3.9. ieceļ Izpilddirektoru. 

9.4. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.  
9.5. Biedru sapulce no valdes locekļu vidus uz tās pilnvaru termiņu ievēl Valdes 

priekšsēdētāju, kurš veic sekojošus pienākumus: 
9.5.1. vada un organizē valdes darbu; 
9.5.2. ir tiesīgs uz Statūtu pamata pārstāvēt un reprezentēt LKĢA valsts un 

pašvaldību institūcijās un saimnieciskajās struktūrās, tiesās un attiecībās ar 
jebkuru juridisko vai fizisko personu kā Latvijas Republikā, tā ārvalstīs; 

9.5.3. valdes vārdā sniedz pārskatus par LKĢA darbu; 
9.5.4. Biedru sapulce var noteikt Valdes priekšsēdētājam arī citas tiesības un 

pienākumus. 
9.6. Valdes priekšsēdētājs pārstāv LKĢA atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi katrs 

kopā ar vēl 3 (trīs) valdes locekļiem. 
9.7. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes vai pārejošas darba nespējas gadījumā viņa 

tiesības un pienākumus realizē ar valdes lēmumu noteikts valdes loceklis. 
9.8. Izpilddirektors ir LKĢA saimnieciskā darba vadītājs. Izpilddirektora 

pienākumus un tiesības nosaka valde ar savu lēmumu. Izpilddirektors veic 
savus pienākumus uz darba līguma pamata. Ja par Izpilddirektoru ieceļ kādu 
no valdes locekļiem, viņš pārtrauc savu darbību valdē un viņa vietu valdē 
ieņem un kļūst par valdes locekli valdes vēlēšanās nākošais vairāk balsu 
ieguvušais valdes locekļa kandidāts. 

10. REVIDENTS 

10.1. LKĢA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru 
ievēl biedru sapulce uz 3 (trīs) gadiem. 

10.2. LKĢA Revidents nevar būt LKĢA valdes loceklis, personas, kas ieņem 
vadošus amatus LKĢA, kā arī personas, kuru darbība neļauj tām būt 
neatkarīgām un objektīvām. 

10.3. Revidents darbojas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem 
Statūtiem. 

10.4. Revidents: 
10.4.1. uzrauga izpildinstitūciju saimniecisko un finansiālo darbību, tās atbilstību 

likumdošanai un Statūtu prasībām;  
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10.4.2. veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā divas 
reizes gadā; 

10.4.3. ir tiesīgs pieprasīt ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu, ir neatkarīgs un 
neatbild par LKĢA saistībām; 

10.4.4. pēc katra finansu gada beigām, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms biedru 
sapulces, saņem no izpildinstitūcijas gada finansu, grāmatvedības atskaiti. 
Biedru sapulcē Revidents dod atzinumu par to, vai LKĢA finansu un 
saimnieciskās darbības gada atskaite atbilst normatīvo aktu un šo Statūtu 
prasībām. 

10.4.5. Biedru sapulce apstiprina LKĢA gada pārskatu tikai pēc Revidenta 
atzinuma saņemšanas. 

11. BIEDRA NAUDA 

11.1. Biedra naudas apmērus nosaka LKĢA valde. 
11.2. LKĢA biedra nauda tiek noteikta atkarībā no strādājošo darbinieku skaita 

uzņēmumā. 
11.3. LKĢA biedriem, kuri nav iesnieguši informāciju par aktuālo darbu darbinieku 

skaitu, biedra nauda tiks piemērota, ņemot vērā iepriekšējā gadā norādīto 
informāciju. 

11.4. Rēķinu par biedra naudu izraksta reizi gadā un tas ir apmaksājams līdz 
norādītajam apmaksas termiņam. 

 
12. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSES 
(Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība) 

12.1. LKĢA finanšu līdzekļus veido: 
12.1.1.  ikgadējās biedru naudas;  
12.1.2.  juridisko un fizisko personu ziedojumi vai dāvinājumi;  
12.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības, kas veikti LKĢA uzdevumu veikšanai  

un mērķu sasniegšanai;  
12.1.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti saskaņā ar tiesību 

aktiem.  
12.2. LKĢA līdzekļi tiek izmantoti LKĢA Statūtos paredzēto uzdevumu veikšanai  

un mērķu sasniegšanai. 

13. Darbības izbeigšana 

13.1. LKĢA darbība var tikt izbeigta Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajos  
gadījumos. 
13.2. LKĢA darbību var izbeigt LKĢA biedru sapulce, ja par to ir nobalsojuši 
vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem, kā arī ar tiesas lēmumu vai 
citos likumā paredzētajos gadījumos. 
13.3. Ja LKĢA tiek likvidēta, lēmums par LKĢA likvidāciju trīs dienu laikā ir 
jāpaziņo Latvijas Republikas uzņēmumu reģistram. Biedru sapulce ievēl likvidācijas 
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komisiju vai likvidatoru, kas līdz pilnīgai LKĢA likvidācijai ir materiāli atbildīga par 
savu pieņemto lēmumu tiesiskajām sekām. 
13.4. Brīvprātīgie ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi, un novēlējumi ar norādītu to 
izlietošanas mērķi, tiek izlietoti tikai saskaņā ar izdarīto norādi. Izlietot šos līdzekļus 
citiem mērķiem var tikai ar ziedojuma, dāvinājuma vai atskaitījuma izdarītāja vai arī 
novēlētāja rakstisku piekrišanu.  
 

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas 
valdes priekšsēdētājs       /M.Rutkovskis/ 

Rīgā, 2021.gada 23.jūlijā 

 


