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1. Vispārējie noteikumi. 

1. Biedrības nosaukums ir "Ventspils  Dzīvnieku Audzētāju Biedrība" (turpmāk tekstā - 

Biedrība), saīsināti VDzAB. 

2. VDzAB ir fizisku personu apvienība, kas uz brīvprātības pamata apvieno Latvijas Republikā 

un citās valstīs dzīvojošas personas, kuras nodarbojas ar suņiem. 

3. VDzAB ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un norēķinu kontiem. 

4. VDzAB savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saviem 

statūtiem un iekšējo darbību regulējošiem nolikumiem. 

5. VDzAB pārstāv savus biedrus Latvijas kinoloģiskajā federācijā. 

6. VDzAB darbojas Latvijas Republikas teritorijā. 

7. VDzAB ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

2. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes. 
2.1. Biedrības  uz peļņu neorientētie mērķi ir: 
2.1.1.Apvienot biedrībā reģistrēto šķirņu suņu audzētājus; 
2.1.2. Attīstīt un popularizēt biedrībā reģistrēto šķirņu audzēšanu Latvijā; 
2.1.3. Pārstāvēt savu biedru kopējās intereses valsts, pašvaldību institūcijās, Latvijas 
kinoloģiskajā federācijā. 
2.2. VDzAB uzdevumi ir: 
2.2.1. Izstrādāt biedrības sekmīgai darbībai nepieciešamos normatīvos dokumentus; 
2.2.2. Organizēt zootehniskos pasākumus (izstādes, sacensības, seminārus u.c.) ar dzīvnieku 
piedalīšanos un eksponēšanu; 
2.2.3. Koordinēt kinoloģisko darbību savu biedru vidū; 
2.2.4. Veikt darbu ar saviem biedriem, lai popularizētu un iedzīvinātu suņu labturības 
jautājumus; 
2.2.5. Palīdzēt biedriem vērtīga vaislas materiāla iegādē; 
2.2.6. Rūpēties par biedrības biedru izglītības līmeņa paaugstināšanu ar kinoloģiju saistītos 
jautājumos; 
2.2.7. Apkarot visa veida komerciālo tirdzniecību ar suņiem biedrības ietvaros; 
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2.2.8. Sadarboties un iekļauties Latvijas Republikas un starptautisko organizāciju sastāvā, ja 
to darbība nav pretrunā ar Latvijas kinoloģiskās federācijas un Starptautiskās Kinoloģiskā 
Federācijas    ( FCI) statūtiem; 
2.2.9. Iesaistīties dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā. 
2.3. VDzAB darbības metodes ir: 
2.3.1. Biedrības specifiskajai darbībai nepieciešamo iekšējo dokumentu izstrāde; 
2.3.2.Līgumu, vienošanos slēgšana ar valsts, pašvaldību institūcijā, citām juridiskajām un 
fiziskajām personām; 
2.3.3.speciālistu un ekspertu iesaiste; 
2.3.4. brīvprātīgā darba veicēju piesaiste; 
2.3.5. dalība ar nozari saistītos semināros, vebināros, kongresos un simpozijos; 
2.3.6. citas metodes saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 
2.4. savās saistībās VDzAB ar visu tai piederošo mantu. VDzAB biedri nav atbildīgi par VDzaB 
saistībām un parādiem. VDzAB neatbild par tās biedru saistībām un parādiem. 

 
 

 
3. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi. 

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi rīcībspējīga fiziska persona, 

iesniedzot rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu 

sarakstu nosaka Biedrības valde. 

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

jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt 

pieteicēju. 

3.3. 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 viena gada termiņa beigām. 

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

3.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, par to paziņojot rakstiski likumā 

noteiktajā laikā, ja: 

3.5.1. Biedrs nav samaksājis biedra naudas pamatsummu līdz tekošā gada 1.aprīlim; 

3.5.2. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

3.5.3. Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
3.5.4. Biedrs rupji vai atkārtoti pārkāpj VDzAB statūtus; 
3.5.5. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un “Biedrību un nodibinājumu 
likumā “noteikto. 
3.6. 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; 
3.7. Biedrībai obligāti jāinformē citi LKF biedri par Biedrības biedra izslēgšanu. 
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4. Biedru tiesības un pienākumi. 

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:  
4.1.1. piedalīties VDzAB kopsapulcē ar balsstiesībām; 
4.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē, piedāvājot savu kandidatūru ievēlēšanai VDzAB valdē un 
citos pārvaldes orgānos: 
4.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā kopsapulces un valdes 
pieņemtajiem lēmumiem, 
4.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 
viedokli; 
4.1.5. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos; 
4.1.6. piebiedroties starptautiskām organizācijām, kuru statūti nav pretrunā ar LKF 
statūtiem; 
4.1.7. ievērojot VDzAB statūtus, patstāvīgi darboties. 
4.2. Biedrības biedru pienākumi: 
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 
4.2.2. regulāri maksāt biedru naudu; 
4.2.3. aktīvi darbojoties atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu; 
4.2.4. saudzīgi izturēties pret VDzAB īpašumu. 
5.3. Lai biedram noteiktu īpašas saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir 
nepieciešama biedra piekrišana. 
5.4. Strīdus jautājumos biedrības biedri vispirms griežas pie biedrības izpildinstitūcijas 
un tikai pēc tam Latvijas kinoloģiskajā federācijā. 
 

 
5. Biedrības struktūrvienības. 

5.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 

struktūrvienības; 

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

regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 

 

6. Biedrības pārvalde. 

6.1. VDzAB pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde. 

 
 

7.  Biedru kopsapulce. 
7.1. Biedru kopsapulce sapulce)ir (augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri  piedalās biedru 

sapulcē personīgi. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara 

piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam. 

Ja tās sasaukšanu kavē svarīgi iemesli, valde var kopsapulci atlikt līdz traucēkļa 

novēršanai, bet ne ilgāk kā uz 1(vienu) mēnesi. 

7.4. Biedru kopsapulce ārpus kārtas ir sasaucama, ja to pieprasa 1/10 daļa no 

biedriem, norādot sapulces sasaukšanas iemeslu. 

7.5. Uzaicinājumu uz biedru sapulci nosūta katram biedram vismaz četrpadsmit 

dienas pirms kopsapulces norises datuma. Apziņot var izmantojot pastu, elektroniski, 
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nosūtot īsziņu, veicot zvanu un izvietojot informāciju par kopsapulci VDzAB mājas 

lapā. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 1/3 balsstiesīgo biedru 

.Ja kopsapulcē paredzēta statūtu maiņa, tad kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 

vairāk kā ½ no biedrības biedriem. 

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

sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri; 

7.8. Biedru sapulces 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. 
 

8. Valde 
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru veido 5 kopsapulcē ievēlēti valdes locekļi 
ar pilnvaru laiku četri gadi. 
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes 
darbu. 
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces 
kompetencē. 
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 
8.6. Valde: 
8.6.1. apstiprina VDzAB gada bilanci, izdevumu tāmes; 
8.6.2. izstrādā un apstiprina biedrības nolikumus un citus iekšējos normatīvos 
dokumentus; 
8.6.3. izskata ar VDzAB biedru darbību saistītos jautājumus, pieņem lēmumus par 
soda sankcijām – brīdinājuma, rājiena izteikšanu un biedra izslēgšanu no biedrības. 
 
 

9. Revīzijas komisija. 
9.1.VDzAB saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir revīzijas 
komisija. 
9.2. Revīzijas komisiju veido 3 locekļi, kurus ievēl kopsapulcē. 

9.3. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un 
sekretāru. 
9.4. Revīzijas komisijas sastāvā nevar ievēlēt  Biedrības  Valdes locekļus. 
9.5. Revīzijas komisija: 
9.5.1.Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;                                                                                                        
9.5.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.5.3.Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.5.4.Sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.5.5.Veic revīziju ne retāk kā reizi gadā; 

9.5.6.Sagatavo atzinumu par revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts Valdei un biedru 
kopsapulcei. 
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10. Biedrības finanses. 
10.1. VDzAB finanses veido: 
10.1.1.Iestāšanās un ikgadējie naudas maksājumi, kurus veido noteikta pamatsumma, 
kas tiek iemaksāta katru gadu līdz 1.martam, kā arī dalības maksas zootehniskajos 
pasākumos, kuru iemaksā pēc nepieciešamības; 
10.1.2. Juridisko un fizisko personu ziedojumi; 
10.1.3. Citi maksājumi un ienākumi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem. 
10.2. Iestāšanās naudas apmēru  un pamatsummas apmēru nākošajam kalendārajam 
gadam nosaka valde līdz iepriekšējā kalendārā gada 1.novembrim. 
10.3. Ja biedrs nav samaksājis ikgadējo biedru naudu noteiktajā termiņā, tad viņš tiek 
uzskatīts  kā izstājies no Biedrības. Lai atjaunotu savu statusu, viņam Biedrībā 
jāiestājas no jauna. 
10.4. Par finanšu gadu uzskata kalendāro gadu. 
10.5. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti statūtos paredzēto uzdevumu īstenošanai, tai 
skaitā: 
10.5.1.  biedra naudai LKF; 
10.5.2.  telpu īrei un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 
10.5.3.  pasta, telefona, faksa, interneta apmaksai; 
10.5.4.  ceļa un uzturēšanās izdevumu apmaksai saskaņā ar valdes lēmumu; 
10.5.5.  biedrības publiskā tēla veidošanas, reklāmas un reprezentācijas izdevumiem; 
10.5.6.  zootehnisku pasākumu organizēšanai; 
10.5.7.citiem izdevumiem, kas saistīti ar Biedrības nepārtrauktas darbības 
nodrošināšanu; 
10.5.8.  biedrībai sniegto pakalpojumu apmaksai; 
10.5.9.tādu izdevumu segšanai brīvprātīgā darba veicējiem, kuri radušies darbošanās 
rezultātā. 
10.6. Biedrībai ir tiesības:  
10.6.1.  patstāvīgi noteikt savu finanšu līdzekļu sadali un izlietošanas mērķus; 
10.6.2.  veikt jebkura veida saimniecisko darbību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu; 
10.6.3.  norakstīt nolietotāsmateriālās vērtības. 
 

11. Biedrības rezorganizācijas un likvidācijas kārtība. 
 

11.1. VDzAB tiek reorganizēta vai izbeidz savu darbību saskaņā ar biedru kopsapulces 
lēmumu, ja par to nobalso vairāk kā 2/3  klātesošo balstiesīgo biedru. 
11.2. Biedru kopsapulce ievēl likviditācija komisiju, kas Biedrības īpašu pēc 
norēķināšanās ra debitoriem un kreditoriem nodod dzīvnieku patversmei. 
 
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: 
 
VDzAB priekšsēdētāja:                                      /Diāna Blumberga/

Valdes locekle:                                                                                                        /Inese Šroma/ 

 

Statūti apstiprināti Ventspils dzīvnieku audzētāju biedrības biedru kopsapulcē.................................... 


