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Biedrības “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”
STATŪTI
sastādīti saskaņā ar likumu “Par biedrībām un nodibinājumiem”.
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
1.1. Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” (saīsinātais
nosaukums Latvijas Holšteinas asociācija”, tālāk tekstā- “LHA”) ir patstāvīga
sabiedriskā organizācija, kas uz brīvprātības principiem apvieno fiziskas un juridiskas
personas.
1.2. LHA sadarbojas ar dažādām institūcijām un fiziskām personām Latvijas Republikā, kā
arī ārpus tās.
1.3. Savā darbībā LHA vadās no Latvijas Republikas likumiem un saviem Statūtiem.
1.4. LHA ir juridiska persona, tai ir savi saimnieciskie rekvizīti, atribūtika un simbolika.
Simboliku apstiprina LHA Padome.
1.5. LHA juridiskā adrese ir Valmierā, Rīgas ielā 38, LV- 4200.
1.6. LHA dibinātāji ir dibināšanas kopsapulces protokolā parakstījušās juridiskās un
fiziskās personas, saskaņā ar šo Statūtu punktu 3.1.
1.7. LHA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
2. BIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES
2.1. LHA darbības mērķi:
2.1.1. Apvienot Holšteinas šķirnes lopu turētājus un veicināt piensaimniecības
attīstību Latvijā;
2.1.2. Attīstīt un pilnveidot Holšteinas šķirni Latvijā, saskaņā ar lopu turētāju
interesēm;
2.1.3. Iekļauties pasaules Holšteinas šķirnes attīstības procesos.
2.2. LHA darbības uzdevumi:
2.2.1. Veikt Holšteinas šķirnes lopu reģistrāciju šķirnes ciltsgrāmatā, saskaņā ar valstī
noteikto kārtību;
2.2.2. Nodrošināt LHA biedriem u.c. interesentiem informācijas pieejamību no citām
reģistrētām Holšteinas šķirnes organizācijām;
2.2.3. Aktīvi piedalīties tādu likumu izstrādē, kas veicinātu piensaimniecības attīstību
Latvijā un valsts līdzekļu piesaiste tai;
2.2.4. Aizstāvēt LHA biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs u.c. institūcijās.
2.3. LHA darbības metodes:
2.3.1. Sadarbība ar fiziskām un juridiskām personām, citām līdzīga rakstura
organizācijām Latvijā un ārzemēs;
2.3.2. Semināru, lekciju, kolokviju u.c. izglītojošu pasākumu organizēšana LHA
biedriem un interesentiem par LHA mērķiem, darbības virzieniem un citām
lopkopības tēmām.
2.3.3. Priekšlikumu izstrāde kritērijiem, pēc kādiem piesaistīt valsts subsīdijas
augstvērtīga vaislas materiāla iegādei, un to iesniegšana LR Zemkopības
ministrijā;
2.3.4. Līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām LR un ārvalstīs,
apvienošanās sabiedrībās un apvienībās, kā arī iestāšanās par biedru citās
uzņēmējsabiedrībās vai institūcijās;

2.3.5. Algotu kvalificētu speciālistu u.c. darbinieku piesaiste LHA uzdevumu
veikšanai;
2.3.6. Piedalīšanās starpvalstu kopdarbības sanāksmēs, kongresos un lopu izstādēs, kā
arī to organizēšana Latvijā.
3. LHA BIEDRU UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI.
3.1. Par LHA biedru var būt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspējīga personālsabiedrība, kuras īpašumā ir Holšteinas šķirnes lopi un kura
atražošanā izmanto Holšteinas tīršķirnes vaisliniekus.
3.2. LHA biedrus uzņem LHA Valde.
3.3. Lai kļūtu par LHA biedru, biedra kandidātam jāiesniedz LHA Valdē rakstveida
iesniegums.
3.4. LHA valde izskata iesniegumu tuvākajā sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam.
Valdes lēmums uzņemt, neuzņemt vai izslēgt biedru ir pārsūdzams biedru kopsapulcē.
3.5. Biedra kandidātam var tikt pieprasītas tikai un vienīgi tādas ziņas, pamatojoties uz
kurām iespējams noteikt biedra kandidāta līdzdalības iespējas LHA un atbilstību LHA
biedra statusam.
3.6. Ja LHA Valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru, tam jāmaksā iestāšanās maksa un
biedru nauda par pirmo laika periodu.
3.7. LHA Valde var izslēgt biedru no LHA, ja viņš pārkāpj Statūtus vai ar savu darbību
kaitē LHA interesēm, mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
3.8. LHA biedri tiek reģistrēti caurauklotā reģistrācijas grāmatā, kur tiek ierakstīti fizisko
un juridisko personu identifikācijas dati un adreses, kā arī ievietotas juridisko personu
pārstāvju pilnvaras.
3.9. Piederību pie LHA apliecina ar LHA zīmogu un Valdes priekšsēdētāja parakstu
apliecināta apliecība.
4. LHA BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
4.1. LHA biedru tiesības:
4.1.1. Piedalīties visos LHA rīkotajos pasākumos;
4.1.2. Piedalīties LHA organizatoriskajā darbā, vēlēt LHA institūcijas, kā arī tikt
ievēlētam LHA institūcijās, ja ir nokārtotas finansiālās saistības ar LHA;
4.1.3. Lietot LHA atribūtiku un simboliku;
4.1.4. Saņemt no LHA bezmaksas informāciju par LHA pakalpojumiem,
programmām, darbības rezultātiem;
4.1.5. Brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedrībās vai politiskās organizācijās;
4.1.6. Izstāties no LHA, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu, pārsūdzēt Valdes
lēmumu par izslēgšanu tuvākajā LHA Biedru konferencē.
4.2. LHA biedru pienākumi:
4.2.1. Ievērot LHA Statūtus un pildīt Biedru kopsapulces, Valdes un Valdes
priekšsēdētāja lēmumus;
4.2.2. Regulāri veikt ikgadējās LHA biedru naudas iemaksas EUR 1,50 apmērā par
katru ganāmpulkā esošu govi uz katra gada 1. janvāri un samaksāt iestāšanās
naudu LHA EUR 35,57 apmērā LHA kasē vai apkalpojošās bankas kontā;
4.2.3. Piedalīties LHA organizatoriskajā darbā;
4.2.4. Augsti turēt LHA labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj LHA prestižu
sabiedrībā.

5. FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA
5.1. LHA ir savi naudas līdzekļi un materiālās vērtības.
5.2. LHA līdzekļus veido:
5.2.1. LHA biedru iestāšanās un regulārās biedru naudas;
5.2.2. Fizisko un juridisko personu ziedojumi;
5.2.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības;
5.2.4. LHA biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu LHA uzdevumu
sasniegšanas finansēšanai;
5.2.5. Citi ienākumi no finanšu avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem un
normatīvajiem aktiem.
5.3. LHA līdzekļi, saskaņā ar Valdes rīkojumu tiek izlietoti:
5.3.1. LHA mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
5.3.2. LHA darbinieku algošanai;
5.3.3. Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar LHA darbības nodrošināšanu.
5.4. Gadījumos, kad LHA līdzekļi ir nepietiekami kāda LHA uzdevumiem atbilstoša
pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī
pasākuma realizācijai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Valde var šos līdzekļus
izmantot vienīgi attiecīgā uzdevuma realizēšanai.
5.5. Par LHA līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs
un Valde, bet kontroli - Revīzijas komisija.
6. LHA PĀRVALDES STRUKTŪRA
6.1. LHA pārvaldes institūcijas ir Biedru kopsapulce, Valde un Valdes priekšsēdētājs.
6.2. LHA augstākā institūcija ir LHA biedru kopsapulce, kura tiek sasaukta ne retāk kā
vienu reizi gadā (vēlams - februāra mēnesī). Ārkārtas kopsapulces tiek sasauktas divu
nedēļu laikā pēc Valdes priekšsēdētāja ierosinājuma, Valdes lēmuma vai ne mazāk kā
⅟10 daļas LHA biedru ierosinājuma. Par kopsapulci, atkārtotu kopsapulci vai ārkārtas
kopsapulci biedriem ziņo Valdes priekšsēdētājs, izsūtot personīgus paziņojumus.
6.3. LHA Biedru kopsapulce ir tiesīga:
6.3.1. Pieņemt Statūtus un darbības plānu, izdarīt izmaiņas Statūtos, izskatīt citus ar
LHA darbību saistītus jautājumus, kuros nepieciešams kopsapulces lēmums;
6.3.2. Ievēlēt LHA Valdi un Revīzijas komisiju uz trīs gadiem;
6.3.3. Noteikt LHA biedru iestāšanās maksu un regulārās biedru naudas apmērus;
6.3.4. Apstiprināt LHA budžetu un gada pārskatu;
6.3.5. Lemt par LHA likvidāciju vai reorganizāciju;
6.3.6. Izlemt citus ar LHA darbību saistītus konceptuālus jautājumus.
6.4. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās biedru vairākums – puse+1
6.5. Ja kopsapulce nav lemttiesīga biedru kvoruma trūkuma dēļ, viena mēneša laikā tiek
sasaukta atkārtota kopsapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita,
bet tikai tādā gadījumā, ja kopsapulcē piedalās vismaz divi biedri.
6.6. Lēmumus pieņem, balsojot atklāti. Kopsapulce var pieņemt lēmumu par atsevišķu
jautājumu izlemšanu aizklātā balsošanā.
6.7. Lēmumus kopsapulcē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumus par
Statūtu grozīšanu, LHA likvidāciju vai reorganizāciju, kad nobalso vairāk nekā divas
trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.8. Visiem LHA Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv
LHA atsevišķi, bet Valdes locekļi pārstāv LHA vismaz ar 3 (trijiem) Valdes locekļiem.
6.9. Valde sastāv no 7 (septiņiem) biedru kopsapulces vēlētiem Valdes locekļiem.

6.10.
Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos.
6.11.
LHA Valde:
6.11.1. Organizē kopsapulces lēmumu izpildi, pārzina LHA līdzekļu racionālu
izlietošanu;
6.11.2. Nosaka darba samaksas lielumu algotajiem LHA darbiniekiem, ievērojot LHA
finansiālās iespējas;
6.11.3. No sava sastāva ievēl Valdes priekšsēdētāju;
6.11.4. Organizē LHA biedru reģistrāciju un uzskaiti, nolikumus, akceptē noslēgtos
līgumus un citus darba dokumentus;
6.11.5. Ir tiesīga nodot savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanā LHA Valdes
priekšsēdētājam vai kādam no Valdes sastāva;
6.11.6. Lemj par LHA dalību citās sabiedriskajās organizācijās;
6.11.7. Lemj par citiem jautājumiem, kas nav Biedru kopsapulces kompetencē.
6.12.
Ir lemttiesīga, ja Valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.
Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis dalās,
izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
6.13.
Valdes sēdes protokolē, protokolu paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.
Valdes sēdes protokolā ir jāatzīmē, kā balsojis katrs Valdes loceklis.
6.14.
LHA Valdes priekšsēdētājs:
6.14.1. Organizē konferenču un Valdes lēmumu izpildi, veic organizatorisku,
saimniecisku un finansiālu LHA pārvaldi;
6.14.2. Slēdz līgumus vai veic citus darījums LHA vārdā, kuri noteikti ar Valdes
pilnvarām;
6.14.3. Pārstāv LHA attiecībās ar valsts, pašvaldību vai citām Latvijas Republikas kā
arī ārvalstu organizācijām;
6.14.4. Vada ar Valdes lēmumiem un likumdošanā noteiktajā kārtībā saimniecisko un
uzņēmējdarbību, rīkojas ar LHA līdzekļiem un īpašumu, LHA vārdā paraksta
finanšu un citus dokumentus.

