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BIEDRĪBAS 
 

“LATVIJAS ŠĶIRNES ZIRGU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA” 

s t a t ū t i  

 

 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” (saīsinātais nosaukums 

“LŠZAA”) ir neatkarīga, bezpeļņas, brīvprātīga, politiski neitrāla, profesionāla 

organizācija, kas apvieno fiziskās un juridiskās personas, kuras vēlas attīstīt, atbalstīt un 

popularizēt šķirnes zirgu audzēšanu Latvijā. 

1.2. Biedrība ir juridiska persona, tā darbojas saskaņā ar šiem statūtiem un tiesību normām, kas 

regulē biedrību darbību. 

 

2. Biedrības mērķis un galvenie uzdevumi 

 

2.1. Biedrības mērķis ir apvienot Latvijas zirgu audzētājus, lai kopīgiem spēkiem radītu 

labvēlīgu vidi šķirnes zirgu audzēšanai Latvijā. 

2.2. Biedrības uzdevumi ir: 

2.2.1. veicināt zirgkopības kā tautsaimnieciski svarīgas nozares attīstību; 

2.2.2. rūpēties par Latvijā audzēto vietējo zirgu šķirņu saglabāšanu un attīstību; 

2.2.3. saglabāt, uzturēt un attīstīt Latvijas zirgu šķirnes genofondu; 

2.2.4. veicināt labturībai atbilstošu Latvijas šķirnes zirgu universālu izmantošanu; 

2.2.5. aizstāvēt un pārstāvēt Biedrības biedru tiesības un likumīgās intereses; 

2.2.6. veicināt Biedrības biedru saprašanos un sadarbību; 

2.2.7. organizēt un atbalstīt Biedrības biedru zināšanu apguvi; 

2.2.8. piedalīties un organizēt lauksaimniecības izstādes, seminārus un konferences; 

2.2.9. izstrādāt un realizēt ciltsdarba programmas zirgu šķirņu audzēšanai Latvijā, pildīt 

citus uzdevumus, sadarbojoties ar valsts pārvaldes iestādēm un citām lauksaimniecības 

nozares organizācijām; 

2.2.10. iesaistīties tiesību aktu, kas regulē un nodrošina zirgkopības nozares darbību, 

sagatavošanā un pilnveidošanā;  

2.2.11. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām zirgu audzētāju organizācijām, veicinot 

zinātnes sasniegumu un veiksmīgas ārvalstu prakses ieviešanu. 

 

3. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 

 

3.1.  Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, 

juridiska persona vai tiesībspējīga persona, iesniedzot Valdei noteiktas formas rakstisku 

pieteikumu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības Valde. 

3.2.  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. 

3.3. Valdes noraidošu lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei (kopsapulcei). 

Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru. 

Atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada. 
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3.4.  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. 

3.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu Biedrības 

Valdei. 

3.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes vai kopsapulces lēmumu, ja:  

3.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu; 

3.6.2. biedrs nepilda kopsapulces vai Valdes lēmumu; 

3.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības; 

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

3.6.5. neatkarīgi no statūtu noteikumiem, biedru var izslēgt no Biedrības, ja tam ir svarīgs 

iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma būtiska kaitējuma nodarīšana 

Biedrībai un/vai tās reputācijai. 

3.7. 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. 

3.8. Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem Valde, biedram ir tiesības prasīt jautājuma 

izskatīšanu biedru sapulcē. 

 

4. Biedru tiesības un pienākumi 

 

4.1. Biedrības biedru tiesības: 

4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības valdē un citās 

institūcijās;  

4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību; 

4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

Biedrības darbību un tās uzlabošanu, paust un aizstāvēt savu viedokli. 

4.2. Biedrības biedru pienākumi: 

4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt kopsapulces un Valdes lēmumus;  

4.2.2. maksāt biedru naudu; 

4.2.3. aizstāvēt biedru tiesības un likumīgās intereses; 

4.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; 

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

sabiedrībā. 

4.3. saistības biedram var noteikt ar kopsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, 

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

 

5. Biedrības struktūrvienības 

 

5.1. Ar kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās vai citas struktūrvienības. 

5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 

5.3. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas interešu grupas, kuras deleģē vienu personu, kas 

pārstāv tās Valdes sēdēs.  

 

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 

6.1. Biedru sapulce (kopsapulce) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, kura pieņem, groza, 

papildina Biedrības statūtus, ievēl Valdes un Revīzijas institūciju locekļus, pieņem lēmumus 
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par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, un ir tiesīga lemt jebkuru 

Biedrības intereses skarošu jautājumu. 

6.2. Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē. Biedrs var piedalīties 

biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē, 

izdodama rakstveidā. 

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

6.4. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, 

norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. 

6.5. Par biedru sapulces sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos un 

Valdes, Revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, lēmuma pieņemšanu par 

Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, Valde biedriem paziņo un tās 

darba kārtību dara zināmu vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas. 

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā viena trešā daļa no biedriem. 

Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 

vairāk nekā puse no biedriem. 

6.7. Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar šo statūtu 6.6 punktu, Valde ne 

vēlāk kā pēc piecām nedēļām, ievērojot šo statūtu 6.5.punktu, no jauna sasauc biedru sapulci 

ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi 

no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi 

biedri. 

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem 

biedriem. 

6.9. Katram biedram, kā fiziskai, tā juridiskai personai, biedru sapulcē ir viena balss. 

6.10. Biedru sapulci vada Valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju. Biedru 

sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.  

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

balsojumu. 

 

7. Izpildinstitūcija 

 

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no deviņiem Valdes locekļiem. Valdes 

locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju. 

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

7.3. Valde izvēlas divus Valdes locekļus, kuri ir tiesīgi bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt 

Biedrību atsevišķi, bet pārējie Valdes locekļi pārstāv Biedrību kopīgi. 

7.4. Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz četriem gadiem. 

7.5. Valdē var tikt ievēlētas personas ar augstāko zootehnisko un/vai veterinārmedicīnisko 

izglītību, kā arī fiziskas personas ar lielu praktisku pieredzi noteiktā zirgaudzēšanas jomā 

vai specialitātē.  

7.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem, un, lēmumu 

pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Valde ir tiesīga pieņemt 

lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma 

pieņemšanu. 

7.7.  Valde: 

7.7.1.  nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi; 

7.7.2.  vada un pārzina Biedrības lietas; 

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

un kopsapulces lēmumiem; 

7.7.4.  sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 

7.7.5.  pilnvaro atsevišķus Valdes locekļus vai Biedrības biedrus pārstāvēt Biedrību; 

7.7.6.  apstiprina izstrādātās ciltsdarba programmas; 

7.7.7.  izskata strīdīgus jautājumus; 
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7.7.8.  veido Biedrības saimniecisko un darbības politiku; 

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

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

7.8. Valde lemj par pienākumu un atbildības sadali katram Valdes loceklim. 

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

atbrīvots no pienākumu pildīšanas Valdē. Par Valdes locekļa atsaukšanu un jauna Valdes 

locekļa ievēlēšanu lemj biedru sapulce. 

7.10. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

7.11. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes 

gaitā 

7.12.  Valdes priekšsēdētāju ievēl Valdes locekļi no sava vidus uz Valdes pilnvaru laiku. Valdes 

priekšsēdētāju var ievēlēt atkārtoti. 

7.13.  Valdes priekšsēdētājs: 

7.13.1.  nodrošina kopsapulču un Valdes lēmumu izpildi;  

7.13.2.  sasauc Valdes sēdes, kopsapulci, ciltsdarba komisijas sēdes un vada tās; 

7.13.3.  savas kompetences ietvaros vada un pārzina Biedrības lietas; 

7.13.4.  pārstāv Biedrību starptautiskos un Latvijas Republikā organizētos pasākumos;  

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

intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos 

(uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;  

7.13.6.  izdod iekšējos rīkojumus; 

7.13.7.  sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā; 

7.13.8.  iesniedz Valdei un biedru kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus; 

7.13.9. izlemj citus ikdienas jautājumus. 

7.13.10. Biedru kopsapulce vai Valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Valdes 

priekšsēdētājam ir nepieciešama biedru kopsapulces vai attiecīgi Valdes piekrišana. 

 

8. Biedrības gada pārskats, Revīzijas institūcija. 

 

8.1.  Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kurā ir 

divi locekļi un kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.  

8.2.  Biedrības gada pārskatu vai tā daļas — ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un 

dāvinājumu pārskatu — pārbauda Revīzijas komisija. Biedrības biedriem ir tiesības 

iepazīties ar gada pārskatu vai tā daļām — ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu 

un dāvinājumu pārskatu. 

8.3.  Revīzijas komisija: 

8.3.1.  veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

8.3.2.  dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

8.3.3.  izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

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

8.4. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces un tiesību normās noteiktajā kārtībā. 

 

9 .  Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība 

 

9.1. Biedrības līdzekļus veido: 

9.2. biedru maksas; 

9.3.  juridisko un fizisko personu ziedojumi; 

9.4.  ienākumi no saimnieciskās darbības;  

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

sasniegšanas finansēšanai; 

9.6.  citi likumīgi un atļauti ienākumi. 
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9.7.  Maksu par Biedrības sniegtajiem pakalpojumiem nosaka Valde, ņemot vērā Biedrības 

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

cenrādis pieejams visiem biedriem. 

9.8.  Biedrības līdzekļi saskaņā ar biedru sapulces vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti: 

9.9.  mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei; 

9.10.  lietvedības, grāmatvedības kārtošanai un darbinieku algošanai; 

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

popularizēšanu. 

9.12.  Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild Valde, bet kontroli – Revīzijas komisija.  

 

10. Biedru nauda 

 

10.1. Biedrības biedri vienu reizi gadā maksā biedru naudu Valdes noteiktajā apmērā.  

10.2. Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksājumiem. 

 

 

Valdes locekļi ar tiesībām pārstāvēt Biedrību atsevišķi: 

 

        ______________________ /Guntis Rozītis/ 

(paraksts) 

     ______________________ /Aija Luse/ 

(paraksts) 

 

 

Statūti apstiprināti  2017.gada 25.martā, Siguldā. 

 


