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LATVIJAS SĒKLAUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJAS STATŪTI
1.

Vispārīgie noteikumi

1.5.

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (turpmāk tekstā - Asociācija) ir biedrība, kurā kopīgai
darbībai brīvprātīgi apvienojušies sēklkopības nozares pārstāvji - sēklaudzētāji, sēklas
sagatavotāji, sēklas tirgotāji, selekcionāri un to pārstāvji, lai veicinātu kvalitatīvas sēklas
ražošanu un tirdzniecību, veiktu sēklu tirgus izpēti un prognozēšanu, veicinātu informācijas
apmaiņu, sekmētu profesionālo apmācību sēklkopībā. Asociācija aizstāv Latvijā sēklkopības
nozarē iesaistīto intereses un savu darbību var īstenot Latvijā un ārpus tās robežām.
Asociācijas – pilnais nosaukums ir „Latvijas Sēklaudzētāju asociācija", saīsināti - "LSA".
Asociācijas darbību nosaka šie statūti.
Asociācija ir juridiska persona. Tai ir savs zīmogs, simbolika, kustamā manta un pastāvīga
bilance.
Asociācijas juridiskā adrese ir Republikas laukums 2.,Rīga, LV-1981, Latvija.

2.

Asociācijas mērķi un galvenie uzdevumi

2.1.

Asociācijas mērķis ir likumos un normatīvajos aktos paredzētajās robežās veidot sēklu
ražošanai, selekcionēšanai un tirdzniecībai labvēlīgus apstākļus, stiprināt sēklkopības nozari,
atbalstot izglītības un pētniecības darbību, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu. Šī mērķa
sasniegšanai Asociācija:
2.1.1. pārstāv Asociācijas biedrus pēc konkrēta biedra vai biedru grupas lūguma;
2.1.2. sadarbojas ar valsts institūcijām, sniedzot konsultācijas un paužot savu viedokli par
sagatavotajiem likumprojektiem un citu normatīvo aktu projektiem, kas skar Asociācijas
uzdevumus;
2.1.3. organizē un veicina sēklaudzētāju un citu nozares speciālistu sagatavošanu,
kvalifikācijas paaugstināšanu;
2.1.4. savas kompetences ietvaros sniedz Asociācijas biedriem konsultācijas, koordinē to
darbību konkrētu uzdevumu īstenošanai un sniedz citus pakalpojumus;
2.1.5. organizē vai atbalsta konferenču, semināru, izstāžu un cita veida sabiedrisko
pasākumu norisi,
2.1.6. popularizē sēklkopības nozari un Asociāciju Latvijā un ārvalstīs.

3.

Asociācijas tiesības un atbildība

3.1.

3.2.

Asociācijai ir tiesības:
3.1.1. caur pilnvarotām personām savas kompetences ietvaros dibināt un uzturēt lietišķus
kontaktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs;
3.1.2. īrēt un/vai nomāt nekustamo īpašumu;
3.1.3. risināt ar Asociācijas darbību un mērķi saistītus jautājumus valsts iestādēs, būt par
prasītāju, atbildētāju, trešo personu vai ekspertu tiesā un/vai šķīrējtiesā un/vai
mediācijas procesā, kā arī pārstāvēt Asociācijas biedrus tiesā un/vai šķīrējtiesā un/vai
mediācijas procesā.
3.1.4. veidot Asociācijas administratīvo struktūru;
3.1.5. nodarboties ar saimniecisko darbību;
3.1.6. izstrādāt savas darbības iekšējos noteikumus.
Asociācija ir atbildīga par Asociācijas saistību un noslēgto līgumu izpildi.

4.

Asociācijas biedri. Asociācijas biedru tiesības un atbildība

4.1.

Par Asociācijas biedru var būt jebkura juridiska un/vai fiziska persona, kura nodarbojas ar
sēklu ražošanu, sēklu tirdzniecību, šķirņu selekcionēšanu vai selekcionāra tiesību
pārstāvniecību vai kuras darbība jebkādā veidā saistīta ar šo statūtu 1. punktā noteiktajiem
mērķiem.
Biedru uzņemšana un izstāšanās no Asociācijas:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

4.3.

Personas, kas atbilst 4.1. punktā minētajiem nosacījumiem un vēlas kļūt par
Asociācijas biedru, raksta iesniegumu Asociācijas valdei, obligāti norādot:
- juridiskai personai - personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko
statusu, juridisko adresi, kontaktinformāciju un pamatojumu atbilstībai 4.1.
punktā minētajiem nosacījumiem;
- fiziskai personai – personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, darbības veidu,
adresi, kontaktinformāciju un pamatojumu atbilstībai 4.1. punktā minētajiem
nosacījumiem.
4.3.2. Lēmumu par jauna biedra uzņemšanu pieņem Asociācijas kopsapulce, vairāk kā pusei
Asociācijas klātesošo biedru atbalstot uzņemšanu ar atklātu balsojumu;
4.3.3. Ikvienam Asociācijas biedram ir tiesības izstāties no Asociācijas, par to rakstiski
informējot Asociācijas valdi vismaz mēnesi pirms izstāšanās. Asociācijas valde
pieņem lēmumu par biedra izslēgšanu kārtējā Asociācijas valdes sēdē pēc
iesnieguma saņemšanas. Pēc izstāšanās biedrs atbild par savu saistību nokārtošanu,
ko uzņēmies līdz izstāšanās dienai, būdams Asociācijas biedrs.
4.3.4. Asociācijas biedra naudas nemaksāšana ilgāk kā trīs mēnešus pēc kalendārā gada
beigām, ir uzskatāma par biedra klusējot izteiktu vēlēšanos izstāties no Asociācijas.
Šajā gadījumā Asociācijas valde var pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu bez
biedra rakstiska lūguma. Mēnesi pirms valdes lēmuma pieņemšanas biedrs tiek
rakstiski brīdināts par plānoto lēmumu.
4.3.5. Asociācijas valde ir tiesīga izslēgt biedru no Asociācijas, ja tiek konstatēts Asociācijas
biedru Ētikas kodeksa atkārtots pārkāpums, par kura konstatēšanu biedrs ir ticis
informēts rakstveidā.
4.3.6. Asociācijas valde tuvākajā kopsapulcē informē par izmaiņām biedru sastāvā.
Biedru pienākumi un tiesības:
4.4.1. Ar balss tiesībām piedalīties Asociācijas kopsapulcēs, vai citās Asociācijas
organizētās apspriedēs;
4.4.2. Asociācijas valdes noteiktā kārtībā izmantot Asociācijas sniegtos pakalpojumus;
4.4.3. Vēlēt Asociācijas valdi;
4.4.4. Iesniegt valdei priekšlikumus par Asociācijas darbību, uzdot ar sēklkopības nozari
saistītus jautājumus un saņemt uz tiem atbildes, kā arī iegūt citu Asociācijai pieejamu
informāciju;
4.3.1.

4.4.

5.

Asociācijas pārvalde

5.1.

Asociācijas augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce. Kopsapulce ievēl valdes
priekšsēdētāju, valdi un revīzijas komisiju.
Kopsapulci sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā.
Par Asociācijas kopsapulces sasaukšanu valde biedrus rakstveidā informē ne vēlāk kā 14
(četrpadsmit) dienas pirms kopsapulces sasaukšanas dienas. Izziņojot kopsapulci, jāpaziņo
sasaukšanas vieta, datums, laiks, jautājumi, kuru izskatīšana sapulcē paredzēta.
Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru. Ja kvorums nav ieradies,
tad izziņo nākamo sapulci, kura būs lemttiesīga ar to locekļu skaitu, kāds būs ieradies.
Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk nekā puse klātesošo biedru.
Tikai kopsapulce var lemt par:
5.5.1. statūtu grozīšanu;
5.5.2. ikgadējās biedru maksas apmēru;
5.5.3. līdzekļu veidošanu un izlietošanu pārskata periodā;
5.5.4. jaunu biedru uzņemšanu;
5.5.5. apstiprināt Asociācijas darbības galvenos virzienus;
5.5.6. apstiprināt Asociācijas gada pārskatu, kā arī valdes priekšsēdētāja ziņojumu par
Asociācijas paveikto pārskata periodā, administratīvo un saimniecisko izmaksu tāmi,
revīzijas komisijas ziņojumu;
5.5.7. Asociācijas reorganizāciju, darbības apturēšanu vai likvidēšanu ar vairāk kā divu
trešdaļu balsojumu statūtu 5.4. punktā minētajā kārtībā.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.

Asociācijas valdes priekšsēdētājs

Valdes priekšsēdētāju uz 5 (pieciem) gadiem ievēl kopsapulce no sava vidus. Asociācijas valdes
priekšsēdētājs arī ir Asociācijas valdes loceklis. Tas pats valdes priekšsēdētājs var tikt ievēlēts uz
atkārtotu laika periodu. Asociācijas valdes priekšsēdētājs stājas amatā no ievēlēšanas brīža.
6.1. Asociācijas valdes priekšsēdētājs:
6.1.1. pārstāv Asociāciju;
6.1.2. vada Asociācijas darbu;

6.1.3. sasauc kopsapulces un vada to darbu;
6.1.5. pārstāv Asociāciju valsts un saimnieciskajās struktūrās;
6.1.6. pilnvaro Asociācijas biedrus piedalīties Asociācijas vārdā valsts un
saimnieciskajās institūcijās, saņem atskaites par padarīto.
6.2.

7.

Asociācijas valdes priekšsēdētāju prombūtnes laikā valdes priekšsēdētāju aizvieto tā pilnvarots
valdes loceklis.

Valde

Valdes priekšsēdētājs un valde septiņu cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem,. Valde ir
lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valdes loceklis pārstāv asociāciju
un tās intereses valsts pārvaldes institūcijās un citās iestādēs kopīgi ar vēl 6 (sešiem) valdes
locekļiem, kuri nav valdes priekšsēdētājs.
7.1.
Valde ir tiesīga:
7.1.1. organizēt darbību, lai īstenotu 2.1. punktā minētos uzdevumus;
7.1.2. sagatavot dokumentu projektus kopsapulcei 5.5.punktā minēto jautājumu risināšanai;
un citu konceptuālu jautājumu izskatīšanai kopsapulcē;
7.1.3. pieņemt iesniegumus par iestāšanos Asociācijā;
7.1.4. izslēgt biedrus no Asociācijas pēc to lūguma vai saskaņā ar 4.3.4. un 4.3.5. punktā
noteikto;
7.1.5. lemt par finansu līdzekļu izlietošanu kopsapulces apstiprinātās tāmes robežās;
7.1.6. pieņemt un atbrīvot Asociācijas personālu, slēdzot darba un/vai uzņēmuma līgumus.

8.
8.1.

8.2.

9.

Asociācijas līdzekļi
Asociācijas līdzekļus veido:
8.1.1. Asociācijas biedru iestāšanās maksa, kuru nosaka kopsapulce;
9.1.1. Asociācijas biedru ikgadējās iemaksas, kuras nosaka kopsapulce;
9.1.2. fizisku un juridisku personu ziedojumi;
9.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;
9.1.4. citi normatīvos aktos atļauti ienākumi.
Asociācija no saviem līdzekļiem var veidot dažādus savai darbībai nepieciešamus fondus,
lēmumus par to veidošanu pieņem kopsapulce.

Asociācijas grāmatvedības uzskaite un atskaites

Asociācija veic operatīvo, grāmatvedības un statistisko uzskaiti Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2.
Asociācijas atskaites gads ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.
9.1.

10.

Asociācijas darbības uzraudzība un revīzija

10.1.
Asociācijas darbību iekšienē kontrolē Asociācijas kopsapulces ievēlēta revīzijas komisija.
10.2.
Kopsapulce nosaka revīzijas komisijas tiesības, pienākumus, atbildību un finansējumu.
Revīzijas komisija sastāv no trim cilvēkiem (biedriem) un to ievēlē uz 5 (pieciem) gadiem.
10.3.
Revīzijas komisija ir tiesīga veikt pārbaudi pēc pašas iniciatīvas, pēc Asociācijas biedru
kopsapulces lēmuma, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Revīzijas komisija ir tiesīgā pārbaudīt visus
ar Asociācijas darbu saistītos dokumentus. Komisija no sava vidus ievēl vadītāju.
10.4.
Revīzijas komisijas pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja balss.
10.5.
Revīzijas komisijas vadītājs informē valdi un atskaitās par pārbaužu rezultātiem Asociācijas
kopsapulcē.
11.
Asociācijas likvidācija
11.1.
Asociācija var tikt likvidēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.2.
Ja Asociācijas biedri statūtu 5.5.6.punktā noteiktajā kārtībā nolemj likvidēt Asociāciju, tad no
Asociācijas biedru vidus izveidojama Likvidācijas un Reorganizācijas komisija, kura lemj par
Asociācijas līdzekļiem pēc Asociācijas saistību nokārtošanas.

Parakstījušās kopsapulces pilnvarotā persona:
Valdes priekšsēdētāja

Sanita Zute

