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1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija (turpmāk tekstā - Asociācija) ir
patstāvīga profesionāla biedrība, kas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata
apvieno ģeotermijas attīstībā ieinteresētas fiziskas un juridiskas personas.
1.2. Asociācija darbojās visā Latvijas Republikas teritorijā.
1.3. Asociācija ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs un simbolika, tā var savā vārdā
iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt atbildētāja un prasītāja tiesā.
1.4. Asociācija atbild par savām saistībām ar tai piederošo mantu. Asociācijas biedri
neatbild par Asociācijas saistībām un Asociācija neatbild par biedru saistībām.
1.5. Asociācijas pilnais nosaukums ir:
biedrība „Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija”.
2. nodaļa. Asociācijas darbības mērķi un uzdevumi
2.1. Asociācijas darbības mērķis ir veicināt ģeotermālo resursu izpētes un
izmantošanas attīstību Latvijā, ģeotermijas speciālistu profesionālo izaugsmi un
radošo spēju izkopšanu, sekmēt ģeotermijas pasākumu prestiža pieaugumu un
vērtīgākās pieredzes apgūšanu.
2.2. Asociācijas uzdevumi ir:
2.2.1. aizstāvēt biedru un biedru kandidātu intereses;
2.2.2. piedalīties ģeotermālo resursu izpētes un izmantošanas attīstības
nacionālās stratēģijas izstrādāšanā;
2.2.3. piedalīties ģeotermijas nozares standartu un būvnormatīvu izstrādē;
2.2.4. paaugstināt Asociācijas biedru, biedru kandidātu un citu ģeotermijas
speciālistu kvalifikāciju un profesionālo informētību;
2.2.5. sekmēt ģeotermijas nozares attīstību;
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2.2.6. likumdošanā noteiktajā kārtībā veikt ģeotermijas speciālistu atestāciju un
piešķirt viņiem kompetences sertifikātus profesionālajai darbībai;
2.2.7. likumdošanā noteiktajā kārtībā veikt aparātu, iekārtu un citu izstrādājumu
atbilstības Eiropas Savienības direktīvām novērtējumu.
2.3. Asociācijas darbības metodes ir:
2.3.1. kursu, lekciju, semināru, konferenču un līdzīgu pasākumu organizēšana;
2.3.2. preses izdevumu un publikāciju izdošana;
2.3.3. sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
2.3.4. darba grupu, komisiju un komiteju organizēšana;
2.3.5. profesionālās pieredzes apmaiņas, izglītojošu un zinātnisku pasākumu
organizēšana;
2.3.6. piedalīšanās normatīvo un tiesību aktu izstrādē;
2.3.7. projektu un pētījumu konsultēšana un neatkarīgas ekspertīzes veikšana;
2.3.8. jaunākās profesionālās informācijas pieejamības nodrošināšana;
2.3.9. sadarbošanās ar mācību iestādēm, kas gatavo speciālistus ģeotermālo
resursu izpētes, apgūšanas un izmantošanas un ar to saistītajās jomās;
2.3.10. sadarbošanās ar citām profesionālajām biedrībām;
2.3.11. sadarbošanās ar citu valstu un starptautiskām biedrībām;
2.3.12. informācijas izplatīšana par Asociācijas darbību;
2.3.13. sabiedriskās domas veidošana masu saziņas līdzekļos.
3. nodaļa. Asociācijas darbības termiņš
3.1. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Asociācijas biedri ir:
4.1.1. individuālie biedri – rīcībspējīgas fiziskas personas, kas ieguvuši izglītību,
praktiski darbojas vai veic pētījumus ģeotermijas jomā;
4.1.2. korporatīvie biedri – uzņēmumi, kas darbojas ģeotermijas jomā;
4.1.3. institucionālie biedri - iestādes, kuru funkcijas ir saistītas ar ģeotermiju;
4.1.4. goda biedri – fiziskas personas, kuras atbalsta Asociāciju ar mantiskiem
vai finansiāliem ziedojumiem.
4.2. Lai kļūtu par Asociācijas biedru jāiesniedz rakstisks pieteikums Asociācijas
valdei. Pieteikuma formu un tai klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
Asociācijas valde.
4.3. Par Asociācijas biedra kandidātu var kļūt studējošais kādā no Latvijas
augstskolām. Biedra kandidātam ir visas tiesības un privilēģijas, bet viņš nevar
balsot vai tikt ievēlēts amatā. Pieteikuma formu un tai klāt pievienojamo
dokumentu sarakstu nosaka Asociācijas valde.
4.4. Lēmumu par biedru un biedra kandidātu pieņem Asociācijas valde. Valdei
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā divu mēnešu
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
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pieņemšanai. Par Asociācijas biedru vai biedra kandidātu pieteicējs kļūst pēc
iestāšanās naudas samaksas un valdes lēmuma. Valdei motivēts lēmums
rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja
arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par
Asociācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc
viena gada.
4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas rakstveidā par to paziņojot
valdei.
4.7. Par asociācijas biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu no Asociācijas lemj valde,
ja biedrs vai biedra kandidāts:
4.7.1. nav nomaksājis biedra vai biedra kandidāta naudu;
4.7.2. nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.7.3. apkauno Asociācijas vai savas profesijas prestižu;
4.7.4. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7.5. ir izdarījis citu būtisku Asociācijas statūtu vai profesionālās darbības
pārkāpumu.
4.8. Jautājumu par asociācijas 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 no Asociācijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. nodaļa. Biedru un biedru kandidātu tiesības un pienākumi
5.1. Asociācijas biedriem un biedru kandidātiem ir šādi pienākumi:
5.1.1. piedalīties Asociācijas darbā, tajā skaitā piedalīties biedru sapulcēs;
5.1.2. ik gadu maksāt biedru naudu biedru sapulces noteiktajā kārtībā;
5.1.3. ievērot Asociācijas statūtus, valdes un biedru sapulces lēmumus
5.1.4. godprātīgi izlietot Asociācijas statūtos noteiktās tiesības;
5.1.5. ar sapratni un cieņu attiekties pret citu Asociācijas biedru un biedru
kandidātu pozīcijām un uzskatiem;
5.1.6. celt Asociācijas prestižu un ar savu darbību neapkaunot Asociāciju un tās
biedrus un biedru kandidātus;
5.1.7. dalīties profesionālajā informācijā ar citiem Asociācijas biedriem un
biedru kandidātiem.
5.2. Asociācijas biedru un biedru kandidātu tiesības:
5.2.1. iesniegt jautājumus, iesniegumus un priekšlikumus Asociācijas valdei;
5.2.2. piedalīties valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
5.2.3. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem
Asociācijas izpildinstitūcijas protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.2.4. piedalīties visos Asociācijas rīkotajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
par Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.2.5. saņemt dažāda veida palīdzību atbilstoši Asociācijas biedru sapulces vai
valdes apstiprinātām darbības pamatnostādnēm;
5.2.6. izstāties no Asociācijas, par to rakstiski paziņojot Asociācijas valdei.
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5.3. Saistības biedram un biedra kandidātam var noteikt ar biedru sapulces vai valdes
lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir
nepieciešama šī biedra piekrišana.
6. nodaļa. Asociācijas struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Asociācijas biedru sapulce.
6.3. Asociācijas struktūrvienībām nav juridiskas personas tiesības.
7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Asociācijas biedri. Individuālie biedri var
piedalīties tikai personīgi. Korporatīvo un institucionālo biedru pārstāvjiem,
neatkarīgi no uz biedru sapulci ieradušos personu skaita, ir tikai viena balss no
viena korporatīvā vai institucionālā biedra.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.
maijam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulci var sasaukt pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu.
7.5. Sasaucot biedru sapulci, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces katram
biedram nosūta rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc piecām
nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi
biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības
izbeigšanu, Asociācijas reorganizēšanu vai sadalīšanu ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.9. Vienīgi biedru sapulces kompetencē ir:
7.9.1. izdarīt izmaiņas Asociācijas statūtos;
7.9.2. apstiprināt valdes un revidenta vai revīzijas komisijas pārskatu;
7.9.3. ievēlēt valdi un revidentu vai revīzijas komisiju;
7.9.4. apstiprināt Asociācijas budžetu;
7.9.5. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmēru;
7.9.6. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem un atcelt valdes lēmumus;
7.9.7. pieņemt lēmumu par Asociācijas likvidēšanos, reorganizāciju, dalīšanos;
7.9.8. akceptēt Asociācijas biedru un biedru kandidātu uzņemšanu un izslēgšanu;
7.9.9. izlemt par piedalīšanos biedrību un nodibinājumu apvienībās un izstāšanos
no šādām apvienībām.
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8. nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Asociācijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija biedru sapulču starplaikā
ir valde, un tā izlemj visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē.
8.2. Valde sastāv no 6 (sešiem) valdes locekļiem, tajā skaitā valdes priekšsēdētāja un
2 (divi) valdes priekšsēdētāja vietnieki. Valdes locekļi no sava vidus izvēl valdes
priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku.
8.3. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vismaz 4 (četri) valdes locekļi,
tajā skaitā valdes priekšsēdētājs un kāds no valdes priekšsēdētāja vietniekiem.
Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi,
izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Valdes sēdes tiek protokolētas un sēdes
protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.
8.4. Valdes pilnvaru termiņa laiks ir 3 (trīs) gadi.
8.5. Pārstāvēt Asociāciju attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī ar
valsts un pašvaldību institūcijām ir tiesīgi valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai arī 2
(divi) valdes locekļi kopīgi.
8.6. Valdei ir tiesības :
8.6.1. lemt par Asociācijas biedru uzņemšanu vai izslēgšanu;
8.6.2. apstiprināt Asociācijas darbinieku personālsastāva sarakstu;
8.6.3. lemt par darījumiem ar Asociācijas nekustamo mantu;
8.6.4. izskatīt visus jautājumus, kas ierosināti izskatīšanai biedru sapulcē;
8.6.5. apstiprināt kārtību, kādā tiek veikta Asociācijai nodoto valsts pārvaldes
funkciju veikšana, izņemot gadījumus, kad šo kārtību ir noteikusi biedru
sapulce;
8.6.6. izskatīt citus Asociācijas darbības būtiskus jautājumus;
8.6.7. izlemt par pienākumu sadali starp valdes locekļiem vai uzdevumu
uzdošanu atsevišķiem valdes locekļiem;
8.6.8. valde var uzticēt atsevišķu valdes kompetencē esošo jautājumu izlemšanu
Asociācijas valdes priekšsēdētājam.
8.7. Valde izskata visus jautājumus, kurus pieprasa izskatīt valdes sēdē valdes
loceklis. Pieprasījumu valdes loceklim jāiesniedz vismaz 10 dienas pirms valdes
sēdes.
8.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.9. Valdes priekšsēdētājs:
8.9.1. veic Asociācijas operatīvo vadību atbilstoši tās mērķiem, uzdevumiem un
biedru sapulces un valdes lēmumiem;
8.9.2. bez sevišķa pilnvarojuma slēdz līgumus, veic dažādus darījumus, atver
bankās kontus;
8.9.3. vada valdes darbu, sasauc valdes sēdes pēc savas iniciatīvas vai ja to
pieprasa kāds no valdes locekļiem;
8.9.4. pieņem darbā un atbrīvo no darba Asociācijas darbiniekus un nosaka viņu
atalgojumu, saskaņā ar personālsastāva sarakstu;
8.9.5. Asociācijas iekšējās darbības operatīvajos jautājumos pieņem lēmumus un
izdod rīkojumus, kuri ir obligāti visiem Asociācijas darbiniekiem;
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8.9.6. atbild par Asociācijas darbībai nepieciešamo iekšējo nolikumu izstrādi,
nodod tos apstiprināšanai valdei vai biedru sapulcei, nodrošina lai šos
nolikumus izpildītu visi Asociācijas darbinieki;
8.9.7. organizē valdes un biedru sapulces lēmumu izpildi, atskaitās biedru
sapulcei par tās lēmumu izpildi;
8.9.8. valdes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar Asociācijas mantas un
finansu līdzekļiem, kā arī lemj par darījumiem ar Asociācijas kustamo
mantu;
8.9.9. pilda citus valdes noteiktos pienākumus un pieņem lēmumus, kuru
izlemšanu valde ir deleģējusi valdes priekšsēdētājam.
8.10.
Valdes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes laikā vai gadījumā , ja valdes
priekšsēdētājs atkāpjas no amata, viņa pienākumus veic valdes priekšsēdētāja
vietnieks vai valdes noteiktais priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
9. nodaļa. Revidents
9.1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības, tajā skaitā Asociācijas
struktūrvienību, kontroli, veic revidents vai revīzijas komisija, kuru ievēl biedru
sapulce uz trim gadiem.
9.2. Revidents vai revīzijas komisijas loceklis nevar būt Asociācijas valdes loceklis.
Bijušais valdes loceklis trīs gadus pēc savu pilnvaru izbeigšanās nevar tikt
ievēlēts par revidentu vai revīzijas komisijas locekli.
9.3. Revidents vai revīzijas komisija:
9.3.1. veic asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. izvērtē asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.3. sniedz ieteikumus par asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;
9.3.4. dod atzinumu par asociācijas budžetu un gada pārskatu.
9.4. Revidents vai revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos laikos,
bet ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisijas revīziju apstiprina ar balsu
vairākumu.
9.5. Par sava darba rezultātu revidents vai revīzijas komisija atskaitās Asociācijas
biedru sapulcei. Biedru sapulce apstiprina Asociācijas gada pārskatu tikai pēc
revidenta vai revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
9.6. Revidenta pienākumu izpildīšanai biedru sapulce var pieaicināt neatkarīgus
revidentus vai auditoru firmas.

10. nodaļa. Iestāšanās nauda un biedru nauda
10.1.
Asociācijas individuālie biedri maksā iestāšanās naudu Ls 20,00
(divdesmit lati, 00 santīmi) un pēc tam biedru naudu vienu reizi gadā Ls 20,00
(divdesmit lati, 00 santīmi) apmērā.
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10.2.
Asociācijas individuālā biedra kandidāta iestāšanās nauda un ikgadējā
biedra kandidāta nauda ir 50 % no noteiktās biedru iestāšanās naudas un
ikgadējās biedru naudas.
10.3.
Asociācijas korporatīvie un institucionālie biedri maksā iestāšanās naudu
un ikgadējo biedru naudu valdes noteiktajā un tuvākās biedru sapulces
akceptētājā apmērā.
10.4.
Asociācijas goda biedri biedru naudu nemaksā.
11. nodaļa Asociācijas īpašums un finansu līdzekļi
11.1.
Asociācijas īpašums un finansu līdzekļi veidojas no iestāšanās naudas,
biedru naudas, fizisko un juridisko personu ziedojumiem un citas ar likumu
neaizliegtas darbības, vai citiem ienākumiem, kurus pieļauj normatīvie akti, kā
mantiskā, tā naudas veidā.
11.2.
Ja uz likuma vai valdības lēmuma pamata Asociācijai tiek nodota valsts
pārvaldes funkciju veikšana, Asociācijai ir tiesības saņemt noteiktu maksu par šo
funkciju veikšanu.
11.3.
Asociācijas ienākumi, kas iegūti uzņēmējdarbības vai citas darbības
rezultātā, tiek izlietoti šajos statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanai,
un tos nevar izmaksāt Asociācijas biedriem.
11.4.
Ja Asociācija pašlikvidējas, kustamo un nekustamo īpašumu un finansu
līdzekļus nevar sadalīt starp Asociācijas biedriem, tie ar biedru sapulces lēmumu
nododami valstij, pašvaldībām, mācību vai zinātniskajām iestādēm, citām
biedrībām ar nosacījumu, ka šis īpašums tiks izmantots ģeotermijas speciālistu
apmācībai, to kvalifikācijas celšanai vai viņu tiesību aizsardzībai vai arī lai
sekmētu ģeotermijas zinātniskos pētījumus.
12. nodaļa. Asociācijas pašlikvidācija un reorganizācija
12.1.
Asociācijas darbība izbeidzas, ja biedru sapulce pieņem lēmumu par
pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties
vai pievienojoties citai organizācijai
12.2.
Ja Asociācija tiek reorganizēta, pievienojoties vai apvienojoties ar citu
organizāciju, Asociācijas īpašums un finansu līdzekļi tiek nodoti organizācijai,
kurai Asociācija pievienojusies vai ar kuru apvienojusies.
Ja Asociācija sadalās vairākās jaunās biedrībās vai nodibinājumos, tās īpašumu un
finansu līdzekļus sadala starp jaunajām biedrībām vai nodibinājumiem proporcionāli tajās
iestājušos Asociācijas biedru skaitam, ja biedru sapulce savā lēmumā par sadalīšanos nav
nolēmusi citādi.
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