“LATVIJAS MĒRNIEKU BIEDRĪBA”
STATŪTI
2011

1.

nodaļa. Vispārējie noteikumi
1.1.
Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mērnieku biedrība” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu termiņu.

2.

nodaļa. Simbolika
2.1.
Biedrības simboliku veido stilizēts Biedrības nosaukums.
2.2.
Biedrībai ir savs zīmogs ar uzrakstu “Latvijas mērnieku biedrība”.
2.3.
Biedrībai var būt savs karogs un biedru krūšu nozīme.

3.

nodaļa. Biedrības mērķi
3.1.
Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu savos statūtos noteikto
mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Biedrības tiesisko statusu un darbības pamatus
nosaka šie statūti, Biedrību un nodibinājumu likums, Civillikums un citi Latvijas Republikas
normatīvie akti.
3.2.
Biedrība apvieno personas, kas savā profesionālajā darbībā ir saistītas ar ģeodēziskajiem,
zemes kadastrālajiem, zemes ierīcības un kartogrāfiskajiem darbiem, (turpmāk tekstā –
Biedri).
3.3.
Biedrības mērķis ir veicināt mērniecības tehnisko un zinātnisko attīstību, aizstāvēt mērnieku
profesionālās un sociāli ekonomiskās intereses, tajā skaitā:
3.3.1. sekmēt zinātniski un tehniski pamatotu mērniecības darbību, ģeodēziskās un
ģeogrāfiskās informācijas iegūšanu un izvērtēšanu valsts teritorijas plānošanai un
tautsaimniecības attīstībai;
3.3.2. aizstāvēt un sekmēt mērnieku profesionālās darbības vajadzības un tiesisko
aizsardzību;
3.3.3. veicināt mērnieku aktivitāti, kopdarbību, pašierosmi un pašpalīdzību, būt nomodā
par mērnieka godu, uzturēt to tīru un spodru, stiprināt viņos valstiskuma, tēvzemes
mīlestības un tautas vienotības ideju;
3.3.4. izkopt un padziļināt mērnieku kulturālo un sabiedrisko dzīvi un centienus
ekonomikas jomā, ar to veicinot savu biedru un valsts garīgo un saimniecisko
augšanu un uzplaukumu;
3.3.5. rūpēties par mērnieku vispārējo un profesionālo izglītību, pēc apmācību, veicināt
mērniecības prasmju un zināšanu papildināšanu;
3.3.6. organizēt fizisku personu sertificēšanu profesionālajās mērniecības nozarēs;
3.3.7. pārstāvēt Biedrību starptautiskajās mērnieku organizācijās, konferencēs, izstādēs, kā
arī uzņemt un sniegt atbalstu ārzemju kolēģiem, organizējot dažādus pasākumus
Latvijā;
3.3.8. popularizēt un propagandēt Biedrību sabiedrībā un masu mēdijos.
3.4.
Savu mērķu izpildei, Biedrība realizē sekojošu darbību:
3.4.1. organizē biedru darbu profesionālās komisijās;
3.4.2. organizē sertifikātu piešķiršanu profesionālajās mērniecības nozarēs;
3.4.3. izveido šķīrējtiesu biedru savstarpējo domstarpību un pārpratumu kārtošanā un
profesionālo strīdu izšķiršanai;
3.4.4. rīko un piedalās semināros, konferencēs un kongresos, apspriedēs, sanāksmēs un
priekšlasījumos;
3.4.5. organizē profesionālās apmācības kursus;
3.4.6. sniedz konsultācijas, atsauksmes un veic mērniecības darbu ekspertīzes;
3.4.7. veic izdevējdarbību, izdod un izplata zinātniski tehniskos žurnālus, grāmatas un
citus ar mērniecību saistītus rakstus, ievieto reklāmas mēdijos;
3.4.8. nodibina stipendijas un apmaksā zinātniskos komandējumus;
3.4.9. izsludina konkursus, godalgo labākos mērniecības darbus un ar specialitāti saistītos
studentu darbus;
3.4.10. organizē mērnieku dienas un profesionālās sacensības;
3.4.11. dibina savstarpējus biedru palīdzības fondus;
3.4.12. nodod profesionālo komisiju un biedru lietošanā Biedrības inventāru, ģeodēziskos
instrumentus un īpašumus;
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3.4.13. dibina sevišķus profesionālos fondus un uzkrāj kapitālu biedrības mērķu
sekmēšanai;
3.4.14. veic citas normatīvajos aktos atļautās darbības, kas saistās ar Biedrības mērķu
sasniegšanu.
4.

nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi
4.1.
Biedrībai var būt biedri, asociētie un goda biedri:
4.1.1. par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu
vecumu, kas ir ieguvusi vidējo speciālo, bakalaura, maģistra grādu vai augstāko
izglītību mērniecībā radniecīgās nozarēs un kas piekrīt Biedrības statūtiem, un
darbības mērķiem;
4.1.2. jebkura fiziska persona, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir ieguvusi sertifikātu
kādā no profesionālajām mērniecības nozarēm un atbalsta Biedrības mērķus un
darbības principus;
4.1.3. par Biedrības asociēto biedru var kļūt:
4.1.3.1. jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura veic
komercdarbību mērniecības jomā un atbalsta Biedrības mērķus un darbības
principus;
4.1.3.2. akreditēta mācību iestāde, kas sagatavo mērniecības, zemes ierīcības un
kartogrāfijas nozares speciālistus un atbalsta Biedrības mērķus un darbības
principus.
4.1.4. par Biedrības Goda biedru var kļūt:
4.1.4.1. Biedrības biedrs, kurš sasniedzis valstī noteikto pensijas vecumu. Lēmumu
par Goda biedra statusa piešķiršanu pieņem Biedrības Valde;
4.1.4.2. Biedrības biedrs, kuram Goda biedra statusa piešķiršanu par sevišķiem
nopelniem ierosina 5 (pieci) Biedrības biedri. Lēmumu par Goda biedra
statusa piešķiršanu pieņem Biedrības biedru sapulce.
4.2.
Lēmumu par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Valde, pamatojoties uz
personas iesniegumu.
4.3.
Valdei ir tiesības noteikt iesniegumam papildus iesniedzamos dokumentus.
4.4.
Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā sēdē, taču ne ilgāk kā mēneša 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. Valde lēmumu pieņem atklāti balsojot.
Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5.
Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce
noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt
atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas no pirmā pieteikuma
iesniegšanas.
4.6.
Ja Valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru vai
asociēto biedru, jaunajam biedram vai asociētajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa
noteiktajā apmērā kārtībā, un termiņā.
4.7.
Kļūstot par Biedrības biedru vai asociēto biedru, persona tiek reģistrēts Biedrības biedru
reģistrā.
4.8.
Biedrības biedrus un asociētos biedrus ierosina izslēgt Valde par šādiem pārkāpumiem:
4.8.1. vairāk kā par vienu gadu nokavēts biedru naudas samaksas termiņš;
4.8.2. sapulces un Valdes lēmumu nepildīšana;
4.8.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
4.8.4. būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai;
4.8.5. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
4.9.
Jautājumu par Biedrības biedra vai asociētā biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes
laikā, uzaicinot rakstiski (izmantojot elektronisko pastu) izslēdzamo biedru vai asociēto
biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra vai asociētā biedra
neierašanās nav šķērslis Valdes lēmumu pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem atklāti balsojot.
Valdei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram vai asociētajam biedram piecu
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.10. Valdes lēmumu par biedra vai asociētā biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru sapulcei.
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4.11.
4.12.

Biedrības biedru skaits ir neierobežots.
Goda biedru izslēgšanas kārtība ir tāda pati kā biedru vai asociēto biedru izslēgšanas kārtība.

5.

nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1.
Biedrības biedram ir tiesības:
5.1.1. ierosināt Biedrības statūtu izmaiņas;
5.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
5.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.4. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, nokārtojot visas saistības un iesniedzot Valdei rakstisku
iesniegumu.
5.2.
Biedrības asociētajam biedram ir tiesības:
5.2.1. iesniegt priekšlikumus un saņemt informāciju par Biedrības darbību;
5.2.2. izmantot Biedrības simboliku;
5.2.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, tajā skaitā Valdes sēdēs.
5.3.
Biedrības asociētajam biedram nav tiesību balsot biedru sapulcē.
5.4.
Biedrības goda biedriem ir tādas pašas tiesības kā biedriem, izņemot tiesības tikt ievēlētiem
Biedrības valdē un tiesības balsot biedru sapulcē.
5.5.
Biedrības biedru, goda biedru un asociēto biedru pienākumi ir:
5.5.1. ievērot Biedrības statūtus, apmeklēt biedru sapulces un pildīt Valdes lēmumus;
5.5.2. par kārtējo gadu līdz novembra mēneša beigām samaksāt biedra naudu, līdz aprīļa
mēneša beigām samaksāt vismaz pusi no biedra naudas apmēra;
5.5.3. Biedrības goda biedriem biedru nauda nav jāmaksā;
5.5.4. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.5.5. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju 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 sapulce
7.1.
Biedrības augstākā institūcija ir Biedru sapulce.
7.2.
Tikai Biedru sapulcei ir tiesības:
7.2.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
7.2.2. ievēlēt un atcelt Biedrības Valdes un revīzijas komisijas locekļus;
7.2.3. izveidot šķīrējtiesu;
7.2.4. noteikt iestāšanās un biedru naudas apmēru;
7.2.5. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
7.2.6. izveidot Biedrības komisijas, kā arī lemt par dalību tajās;
7.2.7. lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
7.2.8. uzņemt goda biedrus;
7.2.9. lemt par nekustamu īpašumu iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu;
7.2.10. lemt par īpašu fondu dibināšanu, uzturēšanu un izlietošanu;
7.2.11. pieņemt nolikumus un noteikumus Biedrības darbībai;
7.2.12. lemt par iestāšanos apvienībās un starptautiskās organizācijās, kā arī par izstāšanos
no tām;
7.2.13. pēc Valdes priekšlikuma lemt par izslēgto biedru atpakaļuzņemšanu;
7.2.14. lemt par Biedrības struktūrvienību un filiāļu veidošanu un likvidēšanu;
7.2.15. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
7.3.
Biedru sapulce ir tiesīga izlemt arī citus jautājumus par Biedrības darbību.
7.4.
Kārtējās sapulces sasauc Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.
8.

nodaļa. Valde
8.1.
Valde vada un pārstāv Biedrību.
4

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

9.

Biedrības Valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un 8 (astoņiem) valdes locekļiem. Katru gadu
pārvēl 2 (divus) Valdes locekļus uz četriem gadiem. Valdes priekšsēdētāju ievēl atsevišķi uz
četriem gadiem.
Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības, un Biedrību pārstāv vismaz divi valdes
locekļi kopīgi.
Ja kāds no Valdes locekļiem atstāj savu amatu Valdē, tad līdz nākamajai Biedru sapulcei
Valde darbojas nepilnā sastāvā. Ja Valdes priekšsēdētājs atstāj savu amatu, tad viņa
pienākumus līdz nākamai Biedru sapulcei veic Valdes priekšsēdētāja vietnieks.
Katrs Biedrības biedrs ir tiesīgs izvirzīt kandidātus Valdes priekšsēdētāja amatam, tostarp,
pats sevi. Valdes priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja par viņu nobalso vismaz ¾ no klātesošajiem
balsstiesīgajiem biedriem. Ja pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no pretendentiem nesaņem
vajadzīgo balsu skaitu, tad otrajā kārtā piedalās divi pretendenti, kuri pirmajā kārtā saņēmuši
visvairāk balsis. Otrajā kārtā balsojot, Valdes priekšsēdētāju ievēl ar vienkāršu balsu
vairākumu. Personai ir tiesības ieņemt Valdes priekšsēdētāja amatu ne vairāk kā vienu
termiņu pēc kārtas.
Biedrības Valdes priekšsēdētājs, stājoties amatā, paraksta svinīgu solījumu.
Pirmā Valdes sēde jāsasauc 7 (septiņu) dienu laikā pēc Valdes ievēlēšanas.
Valdes sēdes sasauc un vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās
vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Valdes sēdēs var piedalīties jebkurš biedrs bez balss
tiesībām. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 2/3 Valdes locekļu.
Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru nosaka Biedru sapulce.
Valde:
8.10.1. nodrošina Biedru sapulču lēmumu izpildi;
8.10.2. vada un pārzina Biedrības lietas;
8.10.3. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem
un sapulces lēmumiem;
8.10.4. sagatavo un apkopo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā un statūtos;
8.10.5. veic citus Biedrībai nepieciešamus pasākumus, kas saistīti ar Biedrības ikdienas
darbības nodrošināšanu;
8.10.6. pieņem lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu un izslēgšanu atbilstoši statūtiem.

nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija
9.1.
Biedrības darbības kontroli veic revīzijas komisija, ko trīs locekļu sastāvā ievēl Biedru
sapulce uz 3 (trijiem) gadiem.
9.2.
Revīzijas komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru ievēl pati Revīzijas komisija.
9.3.
Par Revīzijas komisijas locekli nevar būt Biedrības Valdes loceklis.
9.4.
Revīzijas komisija:
9.4.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;
9.4.2. sniedz Biedru sapulcei atsauksmi par Valdes darbību, Biedrības budžetu un gada
pārskatu;
9.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu darbības regulējošo institūciju darbības
uzlabošanu;
9.4.5. veic citus Biedru sapulces uzticētos uzdevumus;
9.4.6. veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5.
Biedru sapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci bez Biedrības revīzijas
komisijas slēdziena.
9.6.
Biedrības finanšu gads aptver 12 (divpadsmit) mēnešus un tiek skaitīts no 1. janvāra līdz 31.
decembrim.
9.7.
Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

10. nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
10.1. Biedrības līdzekļus veido:
10.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;
10.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
10.1.3. ienākumi no komercdarbības un citas saimnieciskās darbības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
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10.2.

10.3.
10.4.

10.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas
finansēšanai;
10.1.5. citi atļauti ienākumi.
Biedrības līdzekļi saskaņā ar Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
10.2.1. statūtos noteikto mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
10.2.2. darbinieku algošanai;
10.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs un to kontrolē Revīzijas
komisija.
Biedrības ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz
nākamo gadu, to neapliek ar ienākumu nodokli, un to nevar izņemt vai izmaksāt Biedrības
biedriem, tas izmantojams tikai statūtos paredzētiem mērķiem.

11. nodaļa. Likvidācija
11.1. Biedrības likvidāciju veic saskaņā ar Biedru sapulces lēmumu, kas pieņemts ar vairāk nekā
2/3 balsstiesīgo Biedru balsīm.
11.2. Biedrības likvidāciju veic likvidators vai likvidācijas komisija.
11.3. Biedrības likvidācijas komisija pabeidz Biedrības projektus un darījumus, pārdod Biedrības
mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas
pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.
11.4. Likvidācijas komisija par likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts
reģistru iestādēm.
11.5. Likvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidators vai likvidācijas komisija nodod
personām, kuras norādījusi Biedrības pēdējā sapulce Biedrības mērķu īstenošanai.
Šie statūti ir sagatavoti un parakstīti Rīgā, Ķīpsalā, 2011. gada 7. aprīlī divos (2) oriģināleksemplāros,
latviešu valodā, uz 6 (sešām) lapaspusēm un tos ar saviem parakstu apliecina zemāk parakstījušies Valdes
locekļi.
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