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LATVIJAS CILVĒKA ĢENĒTIKAS ASOCIĀCIJAS
STATŪTI
1.nodaļa. Asociācijas nosaukums, juridiskā adrese
Asociācijas nosaukums ir “ Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācija” (LCĢA), turpmāk
tekstā – Asociācija. Asociācijas oficiālais tulkojums angļu valodā ir Latvian Association of
Human Genetics.
Latvijas Cilvēka Ģenētikas asociācija ir brīvprātīga profesionāla organizācija, kura
apvieno Latvijas teritorijā praktizējošos speciālistus, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar
cilvēka ģenētiku, neatkarīgi no viņu tautības, reliģiskās un politiskās pārliecības.
Juridiskā adrese: Rātsupītes iela 1, Rīga LV 1067.
2.nodaļa. Asociācijas mērķis
2.1. Asociācija ir bezpeļņas organizācija. Asociācijas mērķis ir veicināt cilvēka ģenētikas
attīstību Latvijā. Šajā nolūkā asociācija:
2.1.1. Nodarbojas ar izglītības jautājumiem:
2.1.1.1. izstrādā sertifikācijas programmu speciālistiem Medicīniskajā ģenētikā un piedalās
speciālistu sertifikācijā saskaņā ar likumdošanu;
2.1.1.2. rūpējas par savu biedru profesionālo sagatavotību, organizējot izglītības
papildināšanas programmas asociācijas ietvaros, sadarbojoties ar citām profesionālām
organizācijām Latvijā, kā arī ārpus tās robežām;
2.1.1.3. rekomendē speciālistu un sabiedrības izglītošanu cilvēka ģenētikas jautājumos.
2.1.2. Veicina zinātnisko attīstību un sadarbību.
2.1.3. Darbojas sabiedrības veselības uzlabošanā:
2.1.3.1. piedalās Latvijas un ārvalstu cilvēka ģenētikas speciālistu asociāciju pilnsapulcēs un
organizētajās aktivitātēs;
2.1.3.2. piedalās vadlīniju un rekomendāciju izstrādē klīniskajā ģenētikā, laboratorajā
diagnostikā un pētniecībā cilvēka ģenētikas jomā
2.1.3.3. veicina sabiedrības informētību un izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka
ģenētiku.
2.1.4. Organizē savu biedru juridisku aizsardzību, kā arī izvērtē atbildību profesionālās
kompetences trūkuma, deontoloģisko pārkāpumu un citos gadījumos.
2.2. Asociācijai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar
sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, ka arī veikt citu saimniecisko darbību, lai
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sasniegtu asociācijas mērķus.
3.nodaļa. Asociācijas darbības termiņš.
3.1. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. Biedru iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Asociācijā var iestāties tikai tāda rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta Asociācijas sekmīgā darbībā un mērķa
sasniegšanā, iesniedzot rakstisku pieteikumu un ar esošā asociācijas biedra rekomendāciju.
Pieteikumam pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Asociācijas valde. Asociācijas
biedriem ir jāmaksā biedra nauda iestājoties Asociācijā par tekošo kalendāro gadu un
turpmāk reizi gadā.
4.2. Asociāciju veido īstenie biedri, veicinātājbiedri, kas ir fiziska vai juridiska persona
ieinteresēta Asociācijas darbībā, un goda biedri, kurus par nopelniem cilvēka ģenētikas
attīstībā uzaicina Asociācija ar pilnsapulces lēmumu.
4.3. Biedra dalība asociācijā:
4.3.1. Valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu asociācijā.
4.3.2. Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par
biedru, ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu statūtos noteiktajā kārtībā.
4.3.3. Saistības biedriem nosakāmas tikai saskaņā ar statūtos paredzēto kārtību.
4.3.4. Biedra dalība asociācijā nav nododama trešajām personām vai mantojama, ja vien
likums nenosaka citādi. Biedra dalība izbeidzas līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu no
asociācijas, kā arī biedra — fiziskās personas nāvi vai biedra — juridiskās personas
izbeigšanos.
4.3.5. Biedra — juridiskās personas dalība saglabājas, ja juridiskā persona tiek reorganizēta,
pārveidojot to likumā noteiktajā kārtībā. Ja juridiskā persona tiek reorganizēta, to apvienojot
ar citu subjektu vai sadalot, šīs personas dalība asociācijā izbeidzas.
4.3.6. Reorganizējot biedru — juridisko personu nodalīšanas ceļā, sadalāmās juridiskās
personas dalība asociācijā saglabājas.
4.3.7. Ar juridisko personu šā panta ceturtās, piektās un sestās apakšnodaļas izpratnē
saprotama arī tiesībspējīga personālsabiedrība.
4.3.8. Biedrības darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu - veicinātājbiedri un goda
biedri, kuru tiesības un pienākumus nosaka statūti.
4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā pieņem valde.
4.4.1. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, bet ne vēlāk kā 1 (viena)
mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Asociācijas valdes
sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds savas
motivācijas paušanai.
4.4.2. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
4.4.3. Valde par pieteicēja uzņemšanu balso aizklāti.
4.4.4. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 2 (divu) nedēļu laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.4.5. Ja Asociācijas valde pieņem negatīvu lēmumu, pieteicējam ir tiesības to rakstveidā
pārsūdzēt pilnsapulcei. Ja arī pilnsapulce noraida pieteicēja lūgumu par uzņemšanu
Asociācijā, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu
pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada.
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4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas, par to rakstveidā paziņojot Asociācijas
valdei un iepriekš nokārtojot Asociācijas biedra saistības. Asociācijas biedra iesniegums
valdei ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas. Izstājoties no Asociācijas, biedrs nesaņem atpakaļ, mantiskos un cita
veida ieguldījumus Asociācijā.
4.7. Biedru var izslēgt no Asociācijas, ja tas:
4.7.1. nepilda pilnsapulces un/vai valdes lēmumus;
4.7.2. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7.3. kaitē Asociācijas interesēm, darbībai, tās mērķiem un uzdevumiem, un to
sasniegšanai;
4.7.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā Asociācijas interesēm un mērķiem.
4.8. Asociācijas valdei ir tiesības izslēgt biedru no Asociācijas. Valde tuvākās sēdes laikā
izskata jautājumu par Asociācijas biedra izslēgšanu no Asociācijas. Uz valdes sēdi tiek
uzaicināts Asociācijas biedrs un tam tiek dots vārds sava viedokļa paušanai. Gadījumā, ja
Biedrs nav ieradies uz valdes sēdi, tad valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par Asociācijas
biedra izslēgšanu bez viņa piedalīšanās. Pēc šāda lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 5
(piecu) dienu laikā, valdei ir pienākums paziņot Asociācijas biedram, nosūtot tam rakstisku,
motivētu lēmumu par izslēgšanu no Asociācijas.
4.9. Asociācijas biedram ir tiesības pārsūdzēt valdes lēmumu par izslēgšanu no Asociācijas
pilnsapulcei.
4.10. Ja lēmumu par Asociācijas biedra izslēgšanu no Asociācijas pieņem pilnsapulce, šāds
lēmums nav pārsūdzams.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Asociācijas biedriem ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē saskaņā ar Asociācijas statūtiem;
5.1.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Asociācijas
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. ieguldīt mantu un līdzekļus Asociācijas darbībā, sponsorēt pasākumus un Asociācijas
mērķprogrammas;
5.1.5. brīvi izstāties no Asociācijas, par to iesniedzot rakstisku iesniegumu Asociācijas
valdei;
5.1.6. brīvi darboties citās biedrībās;
5.1.7. būt par galvotāju jaunu Asociācijas biedru uzņemšanā.
5.1.8. lietot tās atribūtiku, saskaņojot ar valdi; griezties asociācijā pēc palīdzības vai
padoma, saņemot informāciju no asociācijas amatpersonām, izteikt savu viedokli par
asociācijas ietvaros apspriežamajiem jautājumiem
5.2. Asociācijas biedriem ir šādi pienākumi:
5.2.1. ievērot Asociācijas statūtus, pildīt Pilnsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.3. augsti turēt Asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Asociācijas
reputāciju sabiedrībā;
5.2.4. savlaicīgi kārtot biedru naudas iemaksas.
5.3. Asociācijas goda biedram ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā asociācijas biedram,
izņemot nepieciešamību veikt biedra naudas iemaksas.
5.4. Asociācijas veicinātājbiedra tiesības:
5.4.1. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Asociācijas
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institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.4.2. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Asociācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.4.3. ieguldīt mantu un līdzekļus Asociācijas darbībā, sponsorēt pasākumus un Asociācijas
mērķprogrammas;
5.4.4. brīvi izstāties no Asociācijas, par to iesniedzot rakstisku iesniegumu Asociācijas
valdei;
5.4.5 brīvi darboties citās biedrībās;
5.4.6. lietot tās atribūtiku, saskaņojot ar valdi; griezties asociācijā pēc palīdzības vai
padoma, saņemot informāciju no asociācijas amatpersonām, izteikt savu viedokli par
asociācijas ietvaros apspriežamajiem jautājumiem
5.5. Asociācijas veicinātājbiedriem ir šādi pienākumi:
5.5.1 ievērot Asociācijas statūtus, pildīt Pilnsapulces un valdes lēmumus;
5.5.2 ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.5.3. augsti turēt Asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Asociācijas
reputāciju sabiedrībā;
5.5.4. savlaicīgi kārtot biedru naudas iemaksas.

6.nodaļa. Pilnsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
6.1. Pilnsapulce ir asociācijas vadošais lēmējorgāns. Asociācijas amatpersonas tiek
ievēlētas uz diviem gadiem pilnsapulcē un par savu darbību atskaitās tai.
6.2. Pilnsapulces lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vairāk kā puse no īstenajiem biedriem.
Pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu
ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.3. Pilnsapulces notiek ne retāk kā divas reizes gadā. Tās sasauc ar asociācijas valdes
lēmumu, paziņojot par to vismaz divas nedēļas iepriekš.
6.4. Ārkārtas pilnsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot pilnsapulces
sasaukšanas iemeslu.
6.5. Pilnsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu
6.6. Ja Asociācijas valde nesasauc Asociācijas pilnsapulci, biedriem, kuri pieprasa sapulces
sasaukšanu ir tiesības sasaukt pastāvīgi pilnsapulci, ievērojot sapulces sasaukšanas kārtību.
6.7. Ja pilnsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota pilnsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita,
ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 (divi) biedri.
6.8. Pilnsapulce pieņem:
6.8.1. statūtus vai to grozījumus,
6.8.2. nosaka asociācijas darbības virzienu,
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6.8.3. uzklausa un izvērtē amatpersonu atskaites par savu darbību,
6.8.4. apstiprina rekomendācijas, ziņojumus, vadlīnijas un ieteikumus trešai personai,
6.8.5. apstiprina asociācijas ienākumus, izdevumu tāmi, uzklausot revīzijas komisijas
ziņojumu
6.8.6. lemj par goda biedra ievēlēšanu.
6.9. Pilnsapulce ievēl valdi, revidentu, sertifikācijas komisiju un ētikas komisiju un to
priekšsēdētājus.
7.nodaļa. Izpildinstitūcija
7.1. Asociācijas valde sastāv no asociācijas priekšsēža un tā četriem vietniekiem:
7.1.1. vicepriekšsēža, kurš vienlaicīgi nodrošina profesionālās izglītības un zinātniskos
pasākumus asociācijas ietvaros,
7.1.2. vietnieka, kurš vienlaicīgi ir arī sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs,
7.1.3. atbildīgā sekretāra, kurš vienlaicīgi nodrošina Asociācijas saraksti un komunikāciju
Latvijā un ārpus tās,
7.1.4. vietnieka, kurš vienlaicīgi ir arī ētikas komisijas priekšsēdētājs.
7.2. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vismaz vienai
pusei no valdes. Strīdus jautājumus izšķir atklātā balsošanā ar balsu vairākumu. Ja balsis
sadalās vienādi, tad izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
7.3. Valde vada asociācijas darbību pilnsapulces starplaikos un lemj visus jautājumus,
izņemot tos, kas ir pilnsapulces kompetencē. Valde pieņem lēmumu par jaunu biedru
uzņemšanu. Savu darbu valde veic sabiedriskā kārtā. Pilnsapulce var noteikt kompensāciju
par izdevumiem, kas radušies valdei, pildot savus uzdevumus. Valde var algot
nepieciešamos darbiniekus.
7.4. Tiesības rīkoties ar asociācijas naudas līdzekļiem ir priekšsēdim un grāmatvedim.
Nauda tiek izmaksāta un pārskaitīta ar viņa un grāmatveža parakstu. Grāmatvedis ir tiesīgs,
atbildīgs un pilnvarots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
7.5. Asociācijas sertifikācijas komisija sastāv no pieciem biedriem. Sertifikācijas komisija
strādā pēc pilnsapulces apstiprināta sertifikācijas, resertifikācijas nolikuma un saskaņā ar
Asociācijas apstiprināto sertifikācijas un resertifikācijas vispārējo nolikumu. Sertifikācijas
komisijas priekšsēdētāju ievēl pilnsapulce.
7.6. Asociācijas ētikas komisija sastāv no diviem biedriem. Ētikas komisijas priekšsēdētāju
ievēl pilnsapulce.
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7.7. Valdes pārstāvības tiesības
7.7.1. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv asociāciju
kopīgi attiecībās ar trešajām personām un citām juridiskajām personām. Valdes
kompetencē ir pārstāvēt Asociācijas intereses valsts un pašvaldību iestādēs,
organizācijās, tai skaitā, arī ārvalstu un starptautiskajās organizācijās *;
*Valdes pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām nevar ierobežot. Statūtos noteiktās valdes locekļu tiesības pārstāvēt
asociāciju kopīgi vai atsevišķi nav uzskatāmas par valdes pārstāvības tiesību ierobežojumu šā panta izpratnē.

7.8. Valdes kompetencē ietilpst:
7.8.1. nodrošināt pilnsapulču un valdes lēmumu izpildi;
7.8.2. savas kompetences ietvaros vadīt un pārzināt Asociācijas lietas;
7.8.3. noslēgt saimnieciskos un citus līgumus;
7.8.4. kārtot uzdevumus Asociācijas budžeta ietvaros;
7.8.5. sagatavot priekšlikumus par izmaiņām Asociācijas darbībā;
7.8.6. izlemt citus ikdienas jautājumus.
7.9. Pilnsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdei ir
nepieciešama pilnsapulces piekrišana.

8.nodaļa. Revidents.
8.1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
Pilnsapulce uz diviem gadiem.
8.2. Revidents nevar būt Asociācijas valdes loceklis.
8.3. Revidents Asociācijā veic šādas funkcijas:
8.3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
8.4. Revidents veic revīziju Pilnsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Pilnsapulce apstiprina Asociācijas gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma
saņemšanas.
9.nodaļa. Asociācijas finansu līdzekļi.
9.1. Asociācijas finansu līdzekļus veido:
9.1.3. biedru naudas;
9.1.4. fizisko un juridisko personu ziedojumi un maksājumi;
9.1.5. citi atļauti ienākumi.
9.2. Asociācijas līdzekļi tiek izmantoti:
9.2.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
9.2.2. darbinieku algošanai;
9.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Asociācijas darbības nodrošināšanu.
10.nodaļa. Asociācijas likvidācija
10. Asociācijas darbības izbeigšanās pamati
Asociācijas darbība izbeidzas:

7

10.1. ar Pilnsapulces lēmumu;
10.2. uzsākot asociācijas bankrota procedūru;
10.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
10.4. ar tiesas nolēmumu;
10.5. uz cita likumā noteiktā pamata.
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

______________________ /Baiba Lāce/
(paraksts)
______________________ /Jānis Kloviņš/
(paraksts)
______________________ /Natālija Proņina/
(paraksts)

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2011.gada 26. Janvārī
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