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APSTIPRINĀTI Biedru sapulcē 
Rīgā, 

2016.gada 16.decembrī 
 

Biedrības 
„Latvijas kūdras asociācija” 

s t a t ū t i  
 

1. Nosaukums 
 
 Biedrības nosaukums ir biedrība „Latvijas kūdras  asociācija” (turpmāk – Biedrība). 
 

2. Biedrības mērķis 
 
 Biedrība nodibināta uz nenoteiktu laiku ar mērķi: 
 veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu 
racionālu, videi draudzīgu un ilgspējīgu izmantošanu, vides daudzveidības un purvu  
saglabāšanu, pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses pašvaldības, valsts un starptautiskajās 
institūcijās. 
 

3. Biedrības biedri 

3.1.Par Biedrības biedriem var kļūt juridiskas personas, kuru profesionālā darbība vai 
komercdarbība ir tieši vai būtiski saistīta ar kūdras ieguves vai ražošanas nozari. 
3.2.Biedrības biedrs - juridiska persona - īsteno savas tiesības piedalīties Biedrības darbībā ar 
pārstāvja starpniecību. Neatkarīgi no biedra pārstāvju skaita katram Biedrības biedram ir 
viena balss. Biedru pārstāvjiem savas tiesības, rīkoties biedru vārdā, jāapliecina ar rakstisku 
pilnvaru vai komercreģistra izziņu. 
3.3. Par Biedrības balsstiesīgiem biedriem var kļūt savstarpēji saistīti uzņēmi, bet saistītie 
uzņēmumi nevar pārsniegt 1/10 daļu no balstiesīgo biedru skaita. 
3.4. Biedrībā var iestāties asociētie biedri, kas ir rīcībspējīgas fiziskās vai juridiskās personas, 
kuru darbība saistīta ar kūdras ieguves nozari, bet kūdras ieguve, pārstrāde nav tā 
pamatdarbība. 
3.5. Asociētie biedri piedalās Biedrības darbā ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām 
biedru sapulcē un maksā biedru naudu biedru sapulces noteiktajā kārtībā un apmērā. 
3.6.Par Biedrības goda biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas personas, ko par tādiem atzinusi 
Biedrības padome, sakarā ar šo biedru īpašiem nopelniem Biedrības darba organizēšanā, un 
kūdras nozares attīstībā un popularizēšanā. 
3.7.Goda biedri ir tiesīgi piedalīties Biedrības darbā ar padomdevēja tiesībām, bez 
balsstiesībām biedru sapulcē. Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas nomaksas. 
3.8. Zinātniskie biedri ir fiziskas personas bez balstiesībām, kuras veic zinātnisko darbību, kas 
attiecināma un/vai sasaistāma ar kūdras ieguves nozari. 
 
 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas noteikumi 

4.1. Jauna biedra uzņemšana biedrībā notiek saskaņā ar personas rakstveida iesniegumu 
Biedrības valdei ar lūgumu par uzņemšanu Biedrībā, kurā deklarē apņemšanos ievērot 
Biedrības statūtus un Biedrības biedru kopsapulču lēmumus. Papildus tam pievienojami 
dokumenti, kurus noteikusi valde. Valde paziņo personai par dienu, kurā izskatīs iesniegumu. 
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4.2. Par Biedrības biedru uzņemšanu lemj Biedrības padome. Lēmums tiek pieņemts biedra 
pretendenta klātbūtnē tuvākajā padomes sēdē, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis padomes 
lēmuma pieņemšanai. 

4.3.Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā un par biedra statusa maiņu pieņem padome. 
Par pieņemto lēmumu padomes uzdevumā paziņo valde piecu dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas. Persona iegūst Biedrības biedra tiesības un pienākumus ar padomes 
lēmuma pieņemšanas dienu. Biedrības biedra statuss mainās līdz ar padomes lēmuma 
pieņemšanas dienu. 
4.4. Ja padome atsakās uzņemt pretendentu par biedru, pretendents var prasīt jautājuma 
pārskatīšanu biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce noraida personas lūgumu uzņemt viņu par 
biedru, jaunu iesniegumu valdei persona var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada. 

4.5.Biedrs var izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida iesniegumu Biedrības valdei, ja līdz 
iesnieguma iesniegšanas brīdim ir veikti visi biedra naudas maksājumi. Biedrības biedrs zaudē 
biedra statusu ar padomes lēmuma pieņemšanas brīdi. Par pieņemto lēmumu katrai personai 
padomes uzdevumā paziņo valde. 

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

4.6.1. pārkāpj statūtu noteikumus; 

4.6.2. izrāda necieņu pret biedrību, tās biedriem vai Biedrības mērķiem; 

4.6.3. nepilda biedru sapulces, padomes un valdes lēmumus; 

4.6.4. bez pilnvarojuma veic paziņojumus Biedrības vārdā, sniedz nepatiesu vai maldinošu 
informāciju par Biedrību; 

4.6.5. izmanto savu piederību Biedrībai tādā veidā, kas kaitē Biedrībai, citiem tās biedriem vai 
Biedrības mērķu realizēšanai; 

4.6.6. kavē biedru naudas maksājumus ilgāk kā pusotru gadu. 
 

5. Biedru tiesības un pienākumi 
5.1. Biedru tiesības: 
5.1.1. vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības padomē un revīzijas institūcijā; 
5.1.2. piedalīties biedru sapulces un padomes sēdēs, iepazīties ar sēžu protokoliem, Biedrības 
pārvaldes institūciju rīkojumiem, paziņojumiem un noslēgtajiem līgumiem, saņemt 
informāciju par biedru sapulcē un padomes sēdēs, kā arī revīzijas komisijas sēdēs 
apspriestajiem jautājumiem, ir tiesības piedalīties citos Biedrības organizētajos pasākumos un 
iepazīties ar biedrībā pieejamo informāciju. 
5.1.3. apspriest Biedrības pārvaldes institūciju darbu, izteikt priekšlikumus par to darbības 
uzlabošanu; 
5.1.4. izmantot Biedrības materiāltehnisko bāzi, kā arī zinātnes, informācijas un speciālos 
pakalpojumus; 
5.1.5. lūgt valdei sasaukt biedru sapulci; 
5.1.6. pēc savas iniciatīvas izstāties no Biedrības. 
 
5.2. Biedru pienākumi: 
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, Biedrības biedru sapulces un padomes lēmumus, piedalīties 
Biedrības mērķu īstenošanā; 
5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu biedru sapulcē apstiprinātajā apmērā un  kārtībā; 
5.2.3. ievērot un izpildīt saistības, ko noteikusi Biedrība vai padome. Saistības biedram var 
noteikt ar Biedru sapulces vai padomes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no 
citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra rakstiska piekrišana. 
5.2.4. veicināt Biedrības mērķu realizēšanu un savu iespēju robežās līdzdarboties Biedrības 
uzdevumu izpildē; 
5.2.5. atlīdzināt Biedrībai zaudējumus, kas radušies biedra vainas dēļ. 
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6. Biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība 

6.1. Biedru sapulce tiek sasaukta: 
6.1.1. ne retāk kā vienu reizi kalendāra gadā (ikgadējā biedru sapulce); 
6.1.2. gadījumos, kad nekavējoties jāizlemj jautājums, kas ietilpst biedru sapulces 
kompetencē; 
6.1.3. ja biedru sapulces sasaukšanu valdei lūdz 1/10 daļa biedru. 
6.2. Biedru sapulce tiek sasaukta tālākminētajā kārtībā: 
6.2.1. ikgadējo biedru sapulci sasauc valde, par tās laiku, vietu un darba kārtību rakstveidā 
paziņojot biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit (14) kalendārās dienas pirms biedru sapulces; 
6.2.2. valde var neievērot četrpadsmit (14) kalendāro dienu paziņošanas termiņu tad, ja 
attiecībā uz biedrību nekavējoties izlemjams jautājums, kas ietilpst biedru sapulces 
kompetencē; 
6.2.3. ja biedru sapulci lūgusi sasaukt 1/10 daļa biedru, valde to sasauc  četrpadsmit (14) 
kalendāro dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, par tās laiku, vietu un darba kārtību 
rakstveidā paziņojot biedriem; 
6.2.4. biedru sapulci sasauc 1/10 daļa biedru, ja pēc šo biedru lūguma biedru sapulci nav 
sasaukusi valde, par to rakstveidā paziņojot pārējiem biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit (14) 
kalendārās dienas iepriekš. Biedru lēmumu par biedru sapulces sasaukšanu un darba kārtību 
biedri nekavējoties paziņo pārējiem biedriem un valdei; 
6.2.5. ja biedru sapulcē nepiedalās šo statūtu 6.3.1. punktā noteiktais biedru skaits, valdes 
pienākums ir ne vēlāk kā pēc trīs nedēļām sasaukt atkārtotu biedru sapulci ar tādu pašu 
darba kārtību. 
6.2.6. Ja Biedru sapulcē ir paredzēts lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos, padomes, valdes 
ievēlēšanu vai par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, valde 
biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz trīsdesmit (30) kalendārās dienas 
pirms Biedru sapulces. 
6.2.7. Biedru priekšlikumi par grozījumu izdarīšanu statūtos jāiesniedz valdei vismaz 
piecpadsmit (15) kalendārās dienas pirms Biedru sapulces, kandidātu saraksts padomes, 
valdes vēlēšanām iesniedzams trīs (3) kalendārās dienas pirms Biedru sapulces. 
6.2.8.  Valde līdz Biedru sapulces sākumam noskaidro, vai ieteiktie padomes, valdes kandidāti 
vēlas kandidēt attiecīgi uz padomes, valdes locekļa amatu. 
6.3. Biedru sapulces lemttiesīgums: 
6.3.1. biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā ½ no biedru skaita; 
6.3.2. ja lēmums nav bijis pieņemts sākotnējā valdes sasauktajā biedru sapulcē, jo sapulcē 
nav piedalījies nepieciešamais minimālais biedru skaits, tā paša jautājuma izlemšanai tiek 
sasaukta atkārtota biedru sapulce. Atkārtotā biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalījušies 
vismaz divi biedri. Sapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību Biedrības biedriem ne 
vēlāk kā četrpadsmit (14) kalendārās dienas pirms biedru sapulces, rakstveidā paziņo valde; 
6.3.3. statūtu grozījumi, lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu 
vai reorganizāciju tiek pieņemti ar 2/3 daļu klātesošo biedru balsu. 
6.3.4. Biedru sapulcē ir tiesiḡi piedalit̄ies visi Biedrib̄as biedri. Biedru sapulcē biedri var 
piedalit̄ies ar likumiḡā vai pilnvarotā pārstāvja starpniecib̄u. 
6.4. Lēmumu pieņemšanas kārtība: 
6.4.1. biedru sapulci vada Biedrības valdes priekšsēdētājs vai cita biedru ievēlēta persona. 
Sapulces lēmumi tiek protokolēti; 
6.4.2. lēmumi biedru sapulcē tiek pieņemti, atklāti balsojot. Motivētu lēmumu par aizklātu 
balsošanu sapulcē biedri pieņem pirms tiek uzsākta sapulces darba kārtībā paredzēto 
jautājumu izskatīšana pēc būtības. Lēmums par aizklātu balsošanu atspoguļojams biedru 
sapulces protokolā; 
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6.4.3. biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem 
biedriem; 
6.4.4. katram biedram sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja tiek izlemts 
jautājums par darījuma noslēgšanu ar šo biedru, prasības celšanu pret to vai lietas izbeigšanu 
pret viņu. 

 
 7. Biedrības pārvaldes institūcijas 

 7.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce, padome un valde. 
 7.2. Padomi ievēlē Biedru sapulce uz diviem gadiem piecu personu sastāvā. Padome 
no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju. 
 7.3. Padomes kompetence: 
 7.3.1. veidot Biedrības stratēģiju; 
 7.3.2. Biedru sapulces starplaikos atbildēt par Biedrības stratēģijas ieviešanu un 
izpildi; 
 7.3.3. ieteikt Biedru sapulcei valdes locekļa kandidātus; 
 7.3.4. uzraudzīt valdes darbu; 
 7.3.5. svarīgu iemeslu dēļ apturēt valdes darbu;  
 7.3.6. atskaitīties Biedru sapulcei par Biedrības darbu Biedru sapulces starplaikos. 
 7.4. Padomes darbs notiek padomes sēdēs. Padomes sēdes sasauc un vada padomes 
priekšsēdētājs vai Biedrības valdes loceklis. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās 
vismaz 3 (trīs) padomes locekļi un vismaz 3 (trīs) padomes locekļi balso par lēmuma 
pieņemšanu. 
 7.5. Padomes locekli vai padomi var atsaukt Biedru sapulce. Padomes loceklis var 
jebkurā laikā iesniegt Biedrib̄ai paziņojumu par padomes locekla̧ amata atstāšanu. Šādā 
gadij̄umā Biedru sapulce lemj par jauna padomes locekla̧ ievēlēšanu. Ja par padomes locekla̧ 
amata atstāšanu paziņojumu iesniedz trīs (3) padomes locekļi, notiek jaunas padomes 
vēlēšanas.   
 7.6. Valde sastāv no viena valdes locekļa. 
 7.7. Valdes locekli ievēlē Biedru sapulce. 
 7.8. Ierobežojumi valdes locekļa amata pienākumu kandidātam un valdes loceklim 
amata pienākumu pildīšanas laikā: 
 7.8.1. par valdes locekli nevar ievēlēt Biedrības biedru vai biedra pārstāvi; 
 7.8.2. valdes loceklis nevar kļūt par Biedrības biedru vai goda biedru; 
 7.8.3. valdes loceklis nedrīkst ieņemt amatu kādā no kūdras ražošanas nozares 
uzņēmumiem, nevar būt kūdras ražošanas uzņēmuma īpašnieks vai līdzīpašnieks. 
 7.9. Valdes loceklis par valdes pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību saskaņā ar 
padomes lēmumā noteikto kārtību un noteiktajā apmērā. Līgumu par valdes pienākumu 
pildīšanu un atlīdzību Biedrības vārdā, pamatojoties uz padomes lēmumu, slēdz padomes 
priekšsēdētājs. 
 7.10. Valde pārstāv Biedrību saziņā ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām fiziskajām 
un juridiskajām personām, sniedz paziņojumus Biedrības vārdā. 
 7.11. Valde ir tiesīga izlemt visus Biedrības jautājumus, kas nav Biedru sapulces un 
padomes kompetencē. 
 7.12. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas 
ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Biedru sapulces un padomes lēmumiem. 
 7.13. Valdes prombūtnes laikā lēmumus pieņem padome. 
 7.14. Darījumu slēgšanai par nekustamā īpašuma atsavināšanu un darījumiem, kuru 
summa pārsniedz 5000 euro, tai skaitā kredīta līgumiem, valdei ir nepieciešams saņemt 
padomes piekrišanu padomes lēmuma veidā. 
 7.15. Valde organizē  un realizē Biedrības stratēģiju. 
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 7.16. Valde organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem. 
 7.17. Valde Biedrības budžeta ietvaros var pieņemt darbā darbiniekus. 
 7.18. Valdei ir pienākums atskaitīties Biedru sapulcei, bet tās starplaikos Biedrības 
padomei. 
 7.19. Valde sasauc Biedru sapulci un tā var sasaukt Biedrības padomes sēdes. 
 7.20. Valdes locekli var atsaukt Biedru sapulce tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. 
Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata 
atstāšanu. 
 

8. Revīzijas institūcijas 
8.1. Revīzijas komisijas ievēlēšana: 
8.1.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir revīzijas komisija; 
8.1.2. revīzijas komisiju uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce; 
8.1.3. par revīzijas komisijas locekļiem nedrīkst būt esošie Biedrības padomes locekļi, kā arī 
bijušie padomes locekļi, ja no to pilnvaru termiņa beigām nav pagājuši trīs gadi. 
8.2. Revīzijas komisijas uzbūve: 
8.2.1. revīzijas komisija sastāv no trīs personām; 
8.2.2. no revīzijas komisijas locekļu vidus komisijas locekļi ievēl revīzijas komisijas 
priekšsēdētāju, kura pienākums ir organizēt un vadīt revīzijas komisijas darbu. 
8.3. Revīzijas komisijai ir šāda kompetence un pienākumi: 
8.3.1. pārbaudīt, vai Biedrības veiktā saimnieciskā darbība ir saskaņā ar Biedrības mērķu 
īstenošanu un ir saskaņā ar Biedrības ieņēmumu- izdevumu tāmi; 
8.3.2. pārbaudīt saimniecisko darbību, kas saistīta ar Biedrības īpašuma izmantošanu un 
uzturēšanu; 
8.3.3. pārbaudīt citu Biedrības finanšu un materiālo līdzekļu izlietošanas kārtību; 
8.3.4. veikt Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroles pasākumus ne retāk kā 
vienu reizi gadā (ikgadējā pārbaude) vai arī tad, ja to pēc motivēta lūguma pieprasa valde vai 
1/10 daļas biedru; 
8.3.5. ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ikgadējās pārbaudes beigām iepazīstināt biedru 
kopsapulci, padomi un valdi ar pārbaudes atzinumu; 
8.3.6. par pārbaudes laikā atklātajiem pārkāpumiem nekavējoties paziņot Biedrības padomei 
un valdei. 
8.4. Lēmumus par statūtu 8.3. punktā noteiktajiem jautājumiem revīzijas komisija pieņem ar 
komisijas locekļu balsu vairākumu; 
 

9. Biedru nauda 
Biedri, asociētie biedri un zinātniskie biedri maksā biedru naudu biedru sapulcē 

noteiktajā kārtībā un apmērā, ne retāk kā reizi gadā. 
 

10. Citi noteikumi 
 Biedrība ir sabiedriskas organizācijas „Latvijas kūdras ražotāju asociācija” tiesību un 
saistību pārņēmēja. 
 
 
Rīgā, 2016.gada 16.decembrī 
Biedrības valdes locekle Ingrīda Krīgere 


