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1. nodaļa. Biedrības nosaukums. 
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas augļkopju asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība). 
 

2. nodaļa. Biedrības mērķi. 
 
2.1.  Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. augļkopju apvienošana, attīstot un veidojot par nozīmīgu Latvijas lauksaimniecības 
nozari; 
2.1.2. veicināt augstas kvalitātes produkcijas dārzu izveidi Latvijā, apvienot aktīvos 
augļkopjus tālākai viņu saimniecību attīstībai un peļņas palielināšanai; 
2.1.3. veicināt un atbalstīt pētījumus augļkopībā, t.sk. par augļkopības tirgus situāciju, lai 
prognozētu pieprasījumu un piedāvājumu nākotnē; 
2.1.4. veikt informācijas apkopošanu un izplatīšanu biedriem par augļkopības stāvokli un 
attīstību Latvijā un ārzemēs, produkcijas noieta tirgu un eksporta pieprasījumiem; 
2.1.5. regulāri informēt savus biedrus par aktualitātēm normatīvajos aktos un nozares 
politikas dokumentos; 
2.1.6. aktīvi piedalīties visa veida likumu, noteikumu, nozares politikas plānošanas 
dokumentu un atbalsta maksājumu noteikumu izstrādē darba grupās; 
2.1.7. veicināt investīciju piesaisti nozarei, lai modernizētu nozari, palielinātu stādījumu 
kvalitāti un apjomus un intensificēt dārzu ražīgumu; 
2.1.8. informēt sabiedrību par nozares mērķiem, aktualitātēm, pētījumiem, tendencēm un 
iespējām; 
2.1.9. veicināt sadarbību ar zinātniekiem un pētniekiem; 
2.1.10. iesaistīties biedru zināšanu kapacitātes stiprināšanas pasākumos – zināšanu pārnese 
un mācību organizēšana;  
2.1.11. piedalīties dažādos projektos, kuri saistīti ar augļkopības nozares attīstību; 
2.1.12. sadarboties ar radnieciskām organizācijām Latvijā un citās valstīs;  
2.1.13. aktīvi iesaistīties Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības padomes vai līdzīgu 
organizāciju darbībā un izmantot tās atbalstu savu jautājumu risināšanā; 
2.1.14. veikt citas darbības. 
 
 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 
 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana. 
 
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga 
personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un 
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 
4.2. 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 un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis 
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valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā 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. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei; 
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  
4.5.1. biedrs vairāk kā 16 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu; 
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
4.5.4. biedrs rīkojas pretēji valstī pieņemtajiem likumiem vai ētikas normām; 
4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 
4.6. 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. 
 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 
 
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, 
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 
5.1.4. vēlēt un tapt ievēlētam Biedrības pārvaldes un kontroles institūcijās; 
5.1.5. izmantot Biedrības biedriem paredzētos atvieglojumus un priekšrocības; 
5.1.6. saņemt no Biedrības amatpersonām informāciju jebkurā jautājumā, kas skar 
Biedrības darbību; 
5.1.7. brīvi darboties citās biedrībās un politiskās organizācijās; 
5.1.8. brīvi izstāties no biedrības, par to rakstveidā paziņojot valdei vai kopsapulcei. 
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. Ja biedrs nav nomaksājis biedru naudu līdz 10.1. 
punktā noteiktajam termiņam, biedrs zaudē tiesības balsot kopsapulcē. Pārejās tiesības tiek 
saglabātas; 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; 
5.2.4. augsti turēt Latvijas augļkopju godu, nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības godu un 
prestižu 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 sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 
struktūrvienības; 
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6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 
 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 
 
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru 
sapulcē personīgi, vai arī ar rakstisku pilnvaru pilnvarot kādu pārstāvi.  
7.3. Biedru sapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā, par tās laiku, vietu, sasaukšanas 
formu un darbības kārtību paziņojot biedriem ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā 
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
7.5. Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta, par tās laiku, vietu, sasaukšanas formu un 
darbības kārtību paziņojot biedriem ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš. 
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no 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. nodaļa. Izpildinstitūcija. 
 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienpadsmit valdes locekļiem un, 
kuru biedru sapulce ievēl uz 3 gadiem. Valdes priekšsēdētājs un vietnieks ir tiesīgi 
pārstāvēt  Biedrību katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi visi kopā 

8.2. Valde no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē 
valdes darbu un pārstāv valdi ārpus valdes sēdēm 

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

8.4. Valdes locekļi var atkāpties no amata, iesniedzot Biedrības valdei iesniegumu. Pēc 
iesnieguma saņemšanas, valde nekavējoties sasauc ārkārtas biedru sapulci, lai ievēlētu 
jaunu valdes locekli. 
8.5. Biedrības ikdienas darbu organizē Birojs, kas sastāv no biroja vadītāja un cita 
nepieciešamā personāla. 
8.6. Biroja vadītāju darbā pieņem valde.  
8.7. Paraksta tiesības uz saimnieciska rakstura dokumentiem ir Valdes priekšsēdētājam un 
biroja vadītājam ar valdes pilnvarojumu. 
8.8. Valdes priekšsēdētājam ir izšķiroša balss gadījumos ja valdes balsojumos balsis 
sadalās vienādi. 
 
 

9. nodaļa. Revidents. 
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9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, vai zvērināts 
revidents,  kuru ievēl biedru sapulce uz vienu 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 sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 
gadā. 
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas. 
 

10. nodaļa. Biedru nauda 
 

10.1. Biedri savas saistības pret biedrību (biedru naudas maksājumi) izpilda ne vēlāk kā 
līdz saistību gada 31. decembrim. Maksājumi var tikt veikti dalīti par to informējot 
izpildinstitūciju. Biedru naudas apmēru nosaka valde,.  
 
      
 
 
Valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte  __________el.paraksts____________ /paraksta 
atšifrējums/ 

(paraksts) 
 
 
Statūti apstiprināti Rīgā, 2021.gada.26.maijā (vieta) 
 


