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1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Šī nolikuma mērķis ir noteikt Biedrības „ Latvijas Mednieku savienība” (turpmāk 

tekstā – Biedrība) Reģionālo padomju izveides kārtību, darbību, to tiesības un pienākumus, 

atbilstoši Biedrības Statūtu 6.nodaļas noteikumiem. 

1.2. Reģionālās padomes ir Biedrības teritoriālās struktūrvienības, kuras darbojās 

Biedrības noteiktā teritorijā un apvieno tās teritorijā esošās Vietējās nodaļas. 

1.3. Reģionālās padomes nav juridiskas personas. 

1.4. Reģionālo padomju saimnieciskā darbība tiek realizēta saskaņā ar Biedrības 

Nacionālās padomes stratēģiju un budžetu. 

1.5. Reģionālo padomju saraksts ar teritoriālo piederību, tiek pievienots šim 

Nolikumam kā Pielikums Nr.1 (Reģionālo padomju saraksts). 

 

2.  Reģionālo padomju izveides kārtība 

2.1. Reģionālās padomes tiek veidotas noteiktā teritorijā ar Biedrības Nacionālās 

padomes lēmumu, atbilstoši šim Nolikumam pievienotajam Pielikumam Nr.1. 

 

3. Reģionālo padomju pakļautība 

3.1. Reģionālā padome ir tieši pakļauta Biedrības Nacionālajai padomei. 

3.2. Reģionālā padome pakļaujas visiem Biedrības Nacionālās padomes lēmumiem, 

kuri pieņemti, pamatojoties uz Biedrības Statūtiem un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

 

4. Reģionālo padomju vadība 

4.1. Reģionālo padomi vada un tās darbu koordinē tās vadība, kura sastāv no 

Reģionālās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka. 

4.2. Reģionālās padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēl ar absolūtu 

balsu vairākumu uz vienu gadu attiecīgās Reģionālās padomes locekļi. 

4.3. Reģionālās padomes locekļi ir to Vietējo nodaļu vadītāji un vadītāju vietnieki, 

kuras ir attiecīgās Reģionālās padomes teritorijā. 

4.4. Ne mazāk kā 1/5 no Reģionālo padomju locekļiem, kuri piekritīgi attiecīgajai 

Reģionālajai padomei, ir tiesīgi pieprasīt Reģionālās padomes vadības atsaukšanu. Tādā 

gadījumā, Reģionālās padomes vadība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā, sasauc 

Reģionālās padomes sēdi, kurā lemj par Reģionālās padomes vadības atsaukšanu. 

Reģionālās padomes vadību pirms termiņa ir tiesīgi atsaukt attiecīgās Reģionālās padomes 

locekļi ar vairāk par ½ no sēdē klātesošo biedru balsīm. 

4.5. Reģionālās padomes vadītājs un/vai tā vietnieks ir tiesīgi paziņot par darbības 

pārtraukšanu ne mazāk kā vienu mēnesi iepriekš, vai līdz jaunas Vietējās nodaļas vadības 

ievēlēšanai, ja tas notiek ātrāk. 

 

5. Reģionālās padomes darbība 

5.1. Reģionālā padome tiek veidota ar mērķi veikt ciešākus sakarus un efektīvāku 

informācijas apmaiņu starp Vietējām nodaļām un Biedrības Nacionālo padomi. 
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5.2. Reģionālās padomes sēdes sasauc Reģionālās padomes vadība. 

5.2. Ārkārtas Reģionālās padomes sēdes ir tiesīgi sasaukt: 

5.2.1. Biedrības valdes loceklis; 

5.2.2. Biedrības Nacionālā padome; 

5.2.3. Ne mazāk kā 1/5 daļa no Reģionālās padomes locekļiem. 

5.3. Reģionālās padomes sēdes tiek sasauktas, par tām vismaz 2 nedēļas iepriekš 

izziņojot Reģionālās padomes locekļiem. 

5.4. Ārkārtas Reģionālās padomes sēdes tiek sasauktas, par tām vismaz 3 dienas 

iepriekš izziņojot Reģionālās padomes locekļiem. 

5.5.  Reģionālās padomes sēdes notiek pēc vajadzības, taču ne retāk kā vienu reizi sešos 

mēnešos. 

5.6. Reģionālās padomes sēdēs izskatāmie jautājumi un tajos pieņemtie lēmumi tiek 

protokolēti. 

 

6. Reģionālajā padomē risināmie jautājumi un lēmumu pieņemšana 

6.1. Reģionālā padome vada un koordinē Vietējo nodaļu darbību, kā arī izskata un savu 

iespēju un kompetences robežās risina jebkurus savā teritorijā esošu Vietējo nodaļu 

skarošus medību saimniecības jautājumus, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, Biedrības Statūtiem un Biedrības pamatnostādnēm. 

6.2. Reģionālā padome izstrādā un piedāvā izskatīšanai Nacionālajai padomei jebkuru 

ar medību saimniecības attīstību un Biedrības darbību saistītus jautājumus. 

6.3. Reģionālā padome lemj par jaunu Biedrības biedru uzņemšanu un izslēgšanu. 

6.4. Reģionālās padomes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. 

Lēmuma pieņemšanas procesā, balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā balss pieder Reģionālās 

padomes priekšsēdētājam. 

6.5. Reģionālās padomes sēdes ir atklātas. Taču atsevišķu lēmumu pieņemšana var 

notikt aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo lemttiesīgo Biedru. 

6.6. Reģionālās padomes darba princips paredz komandas darbu un dažādi domājošu 

cilvēku spēju diskutēt, izteikt savas intereses, aizstāvēt savas vērtības un viedokli, un 

panākt savstarpēju izpratni un vienošanos. 

6.7. Reģionālās padomes darbojas brīvprātīgi, atsevišķos gadījumos Biedrības Valde 

var noteikt samērīgu atlīdzību Reģionālās padomes vadībai vai segt ar uzdevuma izpildi 

saistītus izdevumus. 

6.8. Reģionālās padomes lēmumus var pārsūdzēt izskatīšanai Biedrības Nacionālajai 

padomei. Sūdzību par Reģionālās padomes lēmumu paraksta Reģionālās padomes vadība, 

vai, ne mazāk kā ½ no Reģionālās padomes locekļiem. Sūdzība iesniedzama rakstveidā, 

konstruktīvi pamatojot pieņemtā lēmuma nepareizību un pārsūdzības iemeslus. 

 

LMS Nacionālās padomes vārdā apstiprinu: 

 

_______________________/Vilnis Jaunzems/ 
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Pielikums Nr. 1 

Biedrības „Latvijas Mednieku savienība” 

Reģionālo padomju nolikumam  

 

 

Reģionālo padomju saraksts 

 

Austrumlatgales reģionālā padome (Ciblas novads, Kārsavas novads, Ludzas novads, 

Rēzeknes novads, Rēzeknes pilsēta, Viļānu novads, Zilupes novads)  

 

Dienvidkurzemes reģionālā padome (Aizputes novads, Alsungas novads, Brocēnu 

novads, Durbes novads, Grobiņas novads, Kuldīgas novads, Liepājas pilsēta, Nīcas novads, 

Pāvilostas novads, Priekules novads, Rucavas novads, Saldus novads, Skrundas novads, 

Vaiņodes novads) 

 

Dienvidlatgales reģionālā padome (Aglonas novads, Dagdas novads, Daugavpils pilsēta, 

Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Līvānu novads, Krāslavas novads, Riebiņu novads, 

Vārkavas novads) 

 

Madonas reģionālā padome (Cesvaines novads, Ērgļu novads, Lubānas novads, Madonas 

novads, Varakļānu novads) 

 

Rīgas reģionālā padome (Alojas novads, Ādažu novads, Babītes novads, Baldones 

novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Ikšķiles novads, Inčukalna novads, 

Jūrmalas pilsēta, Krimuldas novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, 

Limbažu novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ogres novads, Olaines novads, Rīgas 

pilsēta, Ropažu novads, Salacgrīvas novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas 

novads, Siguldas novads, Stopiņu novads)  

 

Sēlijas reģionālā padome (Aknīstes novads, Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads, 

Jēkabpils novads, Jēkabpils pilsēta, Kokneses novads, Krustpils novads, Neretas novads, 

Pļaviņu novads, Salas novads, Skrīveru novads, Vecumnieku novads, Viesītes novads)  

 

Zemgales reģionālā padome (Auces novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Iecavas 

novads, Jelgavas novads, Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Tērvetes 

novads, Vecumnieku novads) 

 

Ziemeļaustrumu reģionālā padome (Alūksnes novads, Apes novads, Baltinavas novads. 

Balvu novads, Gulbenes novads, Rugāju novads, Viļakas novads) 

 

Ziemeļkurzemes reģionālā padome (Dundagas novads, Engures novads, Jaunpils novads, 

Kandavas novads, Mērsraga novads, Rojas novads, Talsu novads, Tukuma novads, 

Ventspils pilsēta, Ventspils novads) 

 

Ziemeļvidzemes reģionālā padome (Amatas novads, Beverīnas novads, Burtnieku 

novads, Cēsu novads, Jaunpiebalgas novads, Līgatnes novads, Mazsaslacas novads, 

Naukšēnu novads, Pārgaujas novads, Priekuļu novads, Raunas novads, Rūjienas novads, 

Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Kocēnu novads, Valmieras pilsēta, 

Vecpiebalgas novads) 
 


