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1.nodaļa. Nosaukums, simbolika un vispārīgie noteikumi.  

 

1.1. Biedrības nosaukums ir ““Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” (turpmāk tekstā -

Biedrība). 

1.2.Saīsinātais nosaukums latviešu valodā “LŠZAA”. 

1.3. Nosaukums angļu valodā: “Latvian horse breeding association” 

1.4. Saīsinātais nosaukums angļu valodā: “LHBA”  

1.5. Biedrība darbojas atbilstoši šiem statūtiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

starptautiskām tiesību normām.  

1.7. Juridiskā adrese: Rīgas rajons, Sigulda, Ausekļa iela 9, LV-2150, Latvija. 

1.8. Biedrība sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, firmām, fiziskām personām, Latvijas 

valsts institūcijām, pašvaldības iestādēm un institūcijām, Uzņēmuma reģistrā noteiktajām 

sabiedrībām un fiziskām personām. Biedrība ir politiski neitrāla. 

1.9. Biedrība uz brīvprātības principa apvieno juridiskās un fiziskās personas, kas likumīgā veidā 

vēlas atbalstīt un popularizēt zirgkopību, jātnieku sporta attīstību Latvijas Republikā. 

   

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi. 

 

2.1. Biedrības darbības mērķi ir:  

2.1.1. dot savu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, īstenojot efektīvu darbību Latvijā 

audzēto šķirnes zirgu selekcijā; 

2.1.2.  saglabāt un attīstīt Latvijas zirgu šķirnes gēnu rezervi un līdz šodienai audzētās, šķirnē 

neizzudušās ģenētiskās līnijas, saglabāt un uzturēt Latvijas šķirnes zirgu genofondu, izstrādājot 

perspektīvu darba plānu; 

2.1.3.  attīstīt zirgkopību kā tautsaimnieciski svarīgu lauksaimnieciskās ražošanas un eksporta 

nozari, aktīvi piedaloties starptautiskajā zinātniskajā un ekonomiskajā sadarbībā.  

2.2. Biedrība kalpo zirgu audzētāju kopējo interešu aizstāvībai, seko un veicina Latvijas zirgu 

šķirnes braucamā tipa saglabāšanas pasākumus, veicot sekojošus uzdevumus: 

2.2.1. izstrādā un realizē ciltsdarba programmu Latvijas zirgu šķirnes braucamam tipam un veic 

apzinātu un mērķtiecīgu Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu saglabāšanu; 

2.2.2. kārto Valsts ciltsgrāmatu un izstrādā kritērijus, pēc kuriem nosaka zirgu kvalitāti un 

vērtību; 

2.2.3.  konsultē jautājumos par zirgu audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu; 

2.2.4. veic Latvijas šķirnes ķēvju novērtēšanu; 

2.2.5. veic Latvijas šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu un sertificēšanu; 

2.2.6. veic zirgu pēcnācēju kvalitātes un darbaspēju vērtēšanu; 

2.2.7. veic šķirnes zirgu un to pēcnācēju novērtēšanu un sertificēšanu, sniedz ciltsdarba 

pakalpojumus; 

2.2.8. organizē un veic zirgu darbaspēju pārbaudes, izstādes, braukšanas sacensības, popularizē 

un reklamē Latvijas zirgu šķirni; 

2.2.9. veic Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu apzināšanu Latvijas Republikas teritorijā;  

2.2.10. attīsta un saglabā Latvijas šķirnes zirgu genotipa veidošanu, analizējot paveikto un 

izstrādājot perspektīvas programmas; 

2.2.11. izraugās un nosūta Biedrības pārstāvjus uz kvalifikācijas un pieredzes apmaiņas 

pasākumiem; 

2.2.12. organizē kvalifikācijas celšanas pasākumus un seminārus: sabiedrībām un fiziskām 

personām; 

2.2.13. izstrādā un ievieš apmācību programmas zirgu turētājiem, kas sniedz pakalpojumu - 

izjādes un vizināšanu zirga pajūgā; 

2.2.14. organizē perspektīvu šķirnes zirgu izmantošanu zirgkopības attīstībai; 
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2.2.15. sadarbojas ar starptautiskām un LR zirgu audzēšanas un sporta organizācijām; 

2.2.16. sadarbībā ar zinātniskām organizācijām Latvijā un ārzemēs izstrādā, pilnveido un aprobē 

jaunākos atzinumus un metodes zirgkopībā; 

2.2.17.  veic saimniecisku, finansiālu un cita veida darbību, slēdz līgumus ar fiziskām un 

juridiskām personām, līgumsabiedrībām un citiem tiesību subjektiem; 

2.2.18. rūpējas par Latvijas zirgkopības vēstures izpēti, saglabāšanu un publicēšanu;  

2.2.19.  piedalās speciālās literatūras izdošanā un zirgkopības popularizēšanā masu mēdijos, 

interneta mājas lapās. 

 

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska un juridiska 

persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot valdei noteiktas formas rakstisku 

pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata 

tuvākās sēdes laikā. 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. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas 

brīža. 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī 

biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un 

viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

4.4. Pēc valdes vai kopsapulces ierosinājuma, biedriem vai personām, kas nav stājušās juridiskās 

attiecības ar Biedrību, par īpašiem nopelniem Latvijas zirgkopības vai Biedrības darbības 

veicināšanā, var piešķirt goda biedra nosaukumu. 

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei; 

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  

4.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 

4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 

4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.7. Jautājumu par Biedrības 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 biedrības un 

šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 

4.8. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.  

 

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā, 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 
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5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 

5.1.4.saņemt ar Biedrības darbību saistītos pakalpojumus laika periodā, par kuru ir nomaksāta 

biedra nauda; 

5.1.5. vēlēt un būt ievēlētiem pārvaldes un kontroles orgānos; 

8.1.6. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās; 

8.1.7. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus  

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 

5.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju 

sabiedrībā. 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram 

saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības. 

 

6.1. Ar biedru kopsapulces 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 kopsapulce. 

6.3. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas interešu grupas, kuras deleģē 1 personu, kas pārstāv tās 

valdes sēdēs.  

 

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 

 

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru 

sapulcē personiski vai ar pilnvaru. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama 

rakstveidā.  

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā. 

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulces sasauc valdes priekšsēdētājs saskaņā ar statūtiem uz valdes 

priekšsēdētāja, valdes, revidenta, vai 1/10 daļas biedru motivēta pieprasījuma pamata ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas. 

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram 

biedram rakstisku uzaicinājumu.  

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta 

atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru 

skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.8. Biedru kopsapulces 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. 

7.9. Katram biedram, kā fiziskai, tā juridiskai personai, biedru kopsapulcē ir viena balss. 

7.10. Biedru kopsapulces norise ir jāprotokolē. Biedru kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts 

protokolists (nepieciešamības gadījumā - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, 

pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu. Protokolējot kopsapulces 

lēmumus, jānorāda, ar kādu balsu vairākumu no nodotām balsīm, lēmumi ir pieņemti. Protokolā 

jāatzīmē kopsapulces dalībnieku atsevišķās domas. Kopsapulces vadītājs atbild par to, lai ieraksti 
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protokolā atspoguļotu sapulces gaitu, izteiktos spriedumus un pieņemtos lēmumus. Protokolu 

paraksta biedru kopsapulces vadītājs un sekretārs. 

7.11. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz trīs biedri pieprasa aizklātu 

balsojumu. 

7.12. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietvedības 

dokumentos, valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes 

priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības 

gadījumā protokolu var notariāli apstiprināt. 

7.13. Biedru kopsapulcei ir tiesības:  

7.13.1.apstiprināt Biedrības darbības galvenos virzienus; 

7.13.2. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos; 

7.13.3. ievēlēt valdi; 

7.13.5. ievēlēt revidentu; 

7.13.6. apstiprināt revidenta slēdzienu; 

7.13.7. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites; 

7.13.8. lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu; 

apstiprināt ciltsdarba komisiju; 

7.13.9. atsevišķos gadījumos uzdot noteiktus uzdevumus valdei; 

7.13.10. ierosināt goda biedru pretendentus; 

7.13.11. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju; 

3.19.12. izlemt citus jautājumus. 

 

 

 

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija. 

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv 9 valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava 

vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. 

8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. 

8.3. Divi valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar 

vēl vismaz diviem valdes locekļiem. 

8.4. Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem. 

8.5. Valdē var tikt ievēlētas personas ar augstāko zootehnisko un veterinārmedicīnisko izglītību, 

kā arī fiziskas personas ar lielu praktisku pieredzi noteiktā zirgaudzēšanas jomā vai specialitātē. 

8.6. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs vai vismaz trīs valdes locekļi, 14 dienas iepriekš 

iepazīstinot ar dienas kārtības jautājumiem. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās ne 

mazāk kā 2/3 valdes locekļu. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso 2/3 klātesošo valdes 

locekļu. Valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī. 

8.7. Valde: 

8.7.1. nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi; 

8.7.2. vada un pārzina Biedrības lietas; 

8.7.3. pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un 

kopsapulces lēmumiem; 

8.7.4. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 

8.7.5. nodrošina gada ienākumu un izdevumu pārskata sagatavošanu un iesniegšanu revidentam 

apstiprināšanai; 

8.7.6. vajadzības gadījumā pilnvaro citu personu parakstīt finansu dokumentus Biedrības vārdā; 

8.7.7. apstiprina izstrādātās ciltsdarba programmas; 

8.7.8. apstiprina nolikumus pasākumiem, kas saistīti ar ciltsdarba programmas realizāciju; 

8.7.9. organizē pārbaudes, izsoles un skates; 
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8.7.10. izskata strīdīgus jautājumus; 

8.7.11 apstiprina Biedrības darbinieku iekšējās darba kārtības noteikumus;; 

8.7.12. veido Biedrības saimniecisko un darbības politiku; 

8.7.13. ved lietvedību, nosaka darbinieku skaitu, amatus un atalgojumu; 

8.7.14. nosaka Biedrības biedru naudas un citu maksājumu apmērus un maksāšanas kārtību. 

8.8. Valde lemj par pienākumu un atbildības sadali katram valdes loceklim. 

8.9. Valdes loceklis, kurš gada laikā nav ieradies uz ½ no organizētajām valdes sēdēm, tiek 

atbrīvots no pienākumu pildīšanas. Gadījumā, ja valdes loceklis nav spējis izpildīt tam uzliktos 

pienākumus, tas ir tiesīgs iesniegt iesniegumu, ar lūgumu atbrīvot no pienākumu pildīšanas, vai 

arī to dara valde. Par atbrīvotā valdes locekļa pienākumu uzticēšanu citai personai lemj biedru 

sapulce. Balsošanā nedrīkst piedalīties tas valdes loceklis, par kuru tiek pieņemts lēmums. 

8.10. Valdes priekšsēdētājs vada Biedrības ikdienas darbu. 

8.11. Valdes priekšsēdētāju ievēl valdes locekļi no sava vidus uz valdes pilnvaru laiku. Valdes 

priekšsēdētāju var ievēlēt atkārtoti. 

8.12. Valdes priekšsēdētājs: 

8.12.1. nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;  

8.12.2.sasauc valdes sēdes, kopsapulci, ciltsdarba komisijas sēdes un vada tās; 

8.12.3.var sastādīt valdes sastāvu un iesniegt to kopsapulcei apstiprināšanai; 

8.12.4. savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas; 

8.12.5. pārstāv Biedrību starptautiskos un Latvijas Republikā organizētos pasākumos;  

8.12.6. pārstāv Biedrību jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, pārstāv Biedrības 

intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī 

ārzemju un starptautiskajās organizācijās;  

8.12.7.slēdz Biedrības vārdā sadarbības līgumus, saimnieciskos līgumus un cita veida līgumus un 

vienošanās; 

8.12.8. izdod iekšējos rīkojumus un apstiprina instrukcijas; 

8.12.9. paraksta kopsapulces dokumentus 

8.12.10. paraksta finansu dokumentus, kā arī citus dokumentus; 

8.12.11. kārto uzdevumus Biedrības budžeta ietvaros; 

8.12.12. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 

8.12.13. iesniedz valdei un biedru kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus; 

8.12.14. izlemj citus ikdienas jautājumus. 

8.13. Biedru kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes 

priekšsēdētājam ir nepieciešama biedru kopsapulces vai attiecīgi valdes piekrišana. 

 

 

9.nodaļa. Revidents. 

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru 

sapulce uz diviem gadu. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. 

9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 

saņemšanas. 
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10.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība. 

 

10.1. Biedrības līdzekļus veido: 

10.1.1. biedru maksas; 

10.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi; 

10.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;  

10.1.4. finansējums no valsts budžeta un Eiropas strukturālajiem fondiem Biedrības uzdevumu 

sasniegšanas finansēšanai; 

10.1.5. citi likumīgi un atļauti ienākumi. 

10.2. Sniedzamo pakalpojumu apmaksas lielumu nosaka valdes locekļi, ņemot vērā Biedrības 

biedru norādes un ieteikumus, kā arī ievērojot izmaiņas LR normatīvajos aktos. Pakalpojumu 

cenrādis pieejams visām fiziskajām personām. 

10.3. Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru kopsapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti: 

10.3.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei; 

10.3.2. lietvedības iekārtošanai un darbinieku algošanai; 

10.3.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu un 

popularizēšanu. 

10.4. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild valdes priekšsēdētājs, bet kontroli – revidents.  

10.5. Par prettiesisku vai nesaimniecisku Biedrības līdzekļu izlietošanu valdes priekšsēdētājs un 

valde atbild Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

11.nodaļa. Biedru nauda. 

 

11.1. Biedru naudas ikgadējās summas lielumu un pakalpojumu izmaksas nosaka valde. 

11.2. Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksājumiem. 

 

 

 

 

 

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:  ____________________ /G.Rozītis/ 

(paraksts) 

 

     ____________________/A.Luse/ 

(paraksts) 

 

 

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Jelgavas rajona Ozolniekos, 2009.gada 08.aprīlī 

 

 


