BIEDRĪBAS
„Latvijas Mednieku savienība”
STATŪTI
1.nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mednieku savienība” (turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums ir LMS.
1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Latvian Hunters’ Union.
2.nodaļa. BIEDRĪBAS MĒRĶI
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. vienot medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un
starptautiskā mērogā;
2.1.2. veicināt Latvijas dabas (savvaļas dzīvnieku) resursu ilgtspējību, lai nodrošinātu medību
pieejamību Latvijas mednieku sabiedrībai nākotnē;
2.1.3. piedalīties medību nozari ietekmējošo normatīvo aktu izmaiņu un projektu izstrādāšanā
un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās;
2.1.4. paaugstināt mednieku zināšanu, kultūras un morāles līmeni;
2.1.5. sekmēt sabiedrības, īpaši zemes īpašnieku, izpratni par medniecības nozīmi.
3.nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir medību tiesību lietotāja
Latvijā un/vai atbalsta biedrības mērķus. Iestājoties jāiesniedz rakstisks pieteikums.
Pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Pieteicējs iesniedz dokumentus vietējā nodaļā vai Reģionālajā padomē. Vietējo nodaļu
vadītāji apkopo pieteicēja iesniegtos dokumentus un nodod izskatīšanai Reģionālajai padomei.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Reģionālā padome. Nacionālā padome
apstiprina Reģionālās padomes lēmumu.
4.3.1.Reģionālajai padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata ne vēlāk, kā 10 darba dienu laikā pēc
dokumentu saņemšanas. Izskatīšana var notikt Reģionālās padomes sēdē vai ar elektroniskās
saziņas līdzekļiem. Reģionālā padome lēmumu par pieteicēja uzņemšanu ne vēlāk, kā 5 darba
dienu laikā nosūta Nacionālajai padomei apstiprināšanai.
4.3.2. Reģionālā padome lēmumu par pieteicēja neuzņemšanu ne vēlāk, kā 10 darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta pieteicējam.
4.3.3. Nacionālā padome apstiprina vai neapstiprina biedra uzņemšanu un par to paziņo
biedram ne vēlāk, kā 10 darba dienu laikā no Reģionālās padomes lēmuma saņemšanas.
4.4. Reģionālās padomes lēmumu par pieteicēja neuzņemšanu vai Nacionālās padomes
lēmumu par biedra neapstiprināšanu var pārsūdzēt Pārstāvju sapulcei 1 mēneša laikā no
paziņojuma saņemšanas, sūdzību iesniedzot Biedrības valdei. Ja arī Pārstāvju sapulce noraida
pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu
pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
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4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Reģionālajai
padomei.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Nacionālās padomes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs Pārstāvju sapulces noteiktā termiņā nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda Pārstāvju sapulces, Nacionālās padomes, Reģionālās padomes, Vietējās
nodaļas un Valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda Biedrības biedra pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Nacionālā padome izskata tuvākās sēdes laikā
pēc statūtos noteikto pārkāpumu konstatēšanas, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam
vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma
pieņemšanai. Nacionālās padomes lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma
motivāciju (pamatojumu) jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 dienu laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.8. Nacionālās padomes lēmumu par biedra izslēgšanu rakstveidā var pārsūdzēt Pārstāvju
sapulcei, kurai ir pienākums tuvākajā sapulcē darba kārtībā iekļaut jautājumu par šo konkrēto
sūdzību.
4.9. Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Biedrības
biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Nacionālās padomes lēmumu, var līdzdarboties
Biedrības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Pārstāvju sapulcē un Nacionālās
padomes sēdē un izteikt savus priekšlikumus.
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 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. darboties citās biedrībās, kuru darbības pamatprincipi nav pretrunā ar Biedrības
mērķiem un uzdevumiem;
5.1.5. veikt cita veida darbību, kas nav pretrunā ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Pārstāvju sapulces, Nacionālās padomes, Reģionālās
padomes, Vietējo nodaļu un Valdes lēmumus;
5.2.2. maksāt biedra naudu Pārstāvju sapulces noteiktajā kārtībā un apmērā;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. neveikt darbības, kas grautu Biedrības reputāciju sabiedrībā.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar Pārstāvju sapulces vai Nacionālās padomes lēmumu.
Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
6.nodaļa. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1. Biedrībai var būt savas teritoriālās un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības,
kas nav juridiskas personas. Struktūrvienību izveidi apstiprina Nacionālā padome.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
Valdes izstrādāts struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Nacionālā padome.
6.3. Vietējā nodaļa:
6.3.1. darbojas Nacionālās padomes noteiktā teritorijā;
6.3.2. Vietējās nodaļas darbību vada un koordinē Vietējās nodaļas vadītājs un viņa vietnieks;
6.3.3. Vietējās nodaļas vadītāju un viņa vietnieku atbilstoši Biedrības statūtiem ievēl uz 1 gadu
tie biedrības biedri, kas savu darbību veic attiecīgās Vietējās nodaļas teritorijā;
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6.3.4. Vietējo nodaļu darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
Valdes izstrādāts Biedrības vietējo nodaļu nolikums, ko apstiprina Nacionālā padome.
6.4. Reģionālā padome:
6.4.1. darbojas Nacionālās padomes noteiktā teritorijā un apvieno tajā esošās Vietējās nodaļas;
6.4.2. Reģionālās padomes darbu vada un koordinē Reģionālās padomes priekšsēdētājs un
viņa vietnieks;
6.4.3. Reģionālās padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku atbilstoši Statūtiem ievēl uz 1
gadu Reģionālās padomes locekļi. Vienlaikus visu Reģionālo padomju priekšsēdētāji ir
Nacionālās padomes locekļi.
6.4.4. Reģionālo padomju darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
Valdes izstrādāts Biedrības reģionālo padomju nolikums, ko apstiprina Nacionālā padome.
7.nodaļa. PĀRSTĀVJU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
7.1.Biedru sapulces pienākumus Statūtu noteiktajā apjomā pilda no biedru kopskaita ievēlēta
Pārstāvju sapulce. Visiem biedrības biedriem (atbilstoši Statūtu 5.1. punktam) ir tiesības
piedalīties Pārstāvju vēlēšanās.
7.2. Pārstāvju sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.3. Pārstāvju sapulcē ir tiesīgi piedalīties visu Biedrības biedru ievēlētie pārstāvji un
Biedrības asociētie biedri.
7.4.Kārtējā Pārstāvju sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30.aprīlim.
7.5. Ārkārtas Pārstāvju sapulce var tikt sasaukta pēc Nacionālās padomes iniciatīvas, vai, ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu.
7.6. Pārstāvju sapulce tiek sasaukta, informējot pārstāvjus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
sapulces.
7.7. Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības
balsstiesīgajiem pārstāvjiem.
7.8. Ja Pārstāvju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota Pārstāvju sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Pārstāvju
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi pārstāvji.
7.9. Katram pilnvarotajam pārstāvim Pārstāvju sapulcē ir viena balss.
7.10. Biedrības asociētajiem biedriem nav balsstiesību.
7.11. Pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu
ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem pārstāvjiem.
7.12. Pārstāvju sapulcei ir tiesības:
7.12.1. apstiprināt Biedrības statūtus, to grozījumus un papildinājumus;
7.12.2. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu un reorganizāciju;
7.12.3. ievēlēt un atsaukt Biedrības Revidentu;
7.12.4. apstiprināt Biedrības gada budžetu;
7.12.5.vērtēt un apstiprināt Nacionālās padomes, Valdes atskaites un Revidenta pārskatu;
7.12.6. izskatīt pārsūdzētos Nacionālās padomes un Reģionālās padomes lēmumus;
7.12.7. apstiprināt Nacionālās padomes nolikumu;
7.12.8. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus un to maksāšanas kārtību;
7.12.9. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.
8. nodaļa. NACIONĀLĀ PADOME
8.1. Biedrības Nacionālā padome ir Reģionālo padomju ievēlēta un Pārstāvju sapulces
apstiprināta lēmējinstitūcija.
8.2. Biedrības Nacionālo padomi ievēl uz 1 gadu.
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8.3. Biedrības Nacionālās padomes sastāvā ir ne vairāk kā 10 locekļi, nodrošinot vienmērīgu
Latvijas teritorijas pārstāvniecību.
8.4. Nacionālā padome no sava vidus ievēl Nacionālās padomes priekšsēdētāju un vietnieku.
Lēmuma pieņemšanas procesā, balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā balss pieder Nacionālās
padomes priekšsēdētājam.
8.5. Biedrības Nacionālās padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā.
8.6. Biedrības Nacionālās padomes sēdes sasauc Biedrības Valde vai Nacionālās padomes
priekšsēdētājs.
8.7. Ārkārtas Nacionālās padomes sēdes sasauc Biedrības valde vai Nacionālās padomes
priekšsēdētājs, pamatojoties uz vismaz 1/4 daļas Nacionālās padomes locekļu rakstisku
pieprasījumu.
8.8. Biedrības Nacionālajai padomei ir tiesības un pienākumi:
8.8.1. pārraudzīt Biedrības darbību un lemt par tās uzlabošanu;
8.8.2. balsojot iecelt Biedrības valdi, tās priekšsēdētāju un vietnieku, pārraudzīt tās darbību, kā
arī lemt par tās atcelšanu;
8.8.3. izskatīt Valdes sagatavotos priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
8.8.4. izskatīt Valdes izstrādāto Biedrības stratēģiju;
8.8.5. lemt par Biedrības biedru uzņemšanu (apstiprināšanu) un izslēgšanu;
8.8.7. lemt par Biedrības līdzdalību citās organizācijās un uzņēmējsabiedrībās.
8.9. Nacionālā padome darbojas saskaņā ar Statūtiem un pārstāvju sapulcē apstiprinātu
Nacionālās padomes nolikumu.
9.nodaļa. IZPILDINSTITŪCIJA
9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un pārstāv biedrību.
9.2.Valdi ieceļ uz 3 gadiem.
9.3. Valde sastāv no 5 locekļiem.
9.4. Valde pilda savus pienākumus par atlīdzību, ko nosaka Nacionālā padome.
9.5. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, pārējie četri valdes locekļi
var pārstāvēt biedrību kopīgi.
9.6.Valdes locekļi pilda valdes priekšsēdētāja rīkojumus.
9.7. Biedrības valde:
9.7.1. nodrošina Pārstāvju sapulces un Nacionālās padomes lēmumu izpildi;
9.7.2. pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida
uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
9.7.3.slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
9.7.4. pieņem un atbrīvo no darba Biedrības biroja darbiniekus, nosakot darba algu budžeta
ietvaros;
9.7.5.pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;
9.7.6. organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču
sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
9.7.7. organizē Pārstāvju sapulces un Nacionālās padomes sēdes;
9.7.8. sagatavo Pārstāvju sapulcei atskaiti par savu darbību;
9.7.9. pēc Pārstāvju sapulces, Nacionālās padomes, Reģionālās padomes, Vietējo nodaļu vai
Biedrības biedru iniciatīvas organizē atsevišķas darba grupas noteiktu jautājumu risināšanai;
9.7.10. izstrādā Biedrības stratēģiju;
9.7.11. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
9.7.12. apkopo iesniegtos dokumentus par Asociēto biedru iestāšanos Biedrībā un nodod tos
izskatīšanai Nacionālajai padomei.
9.7.13. izlemj citus ikdienas jautājumus.
9.8. Pārstāvju sapulce vai Nacionālā padome var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot,
Biedrības Valdei ir nepieciešama Pārstāvju sapulces vai Nacionālās padomes piekrišana.
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9.9. Biedrības Valdes loceklis nevar būt Nacionālās padomes vai Reģionālās padomes
loceklis.
9.10. Biedrības Valde ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus
Nacionālās padomes sēdes lēmumus Pārstāvju sapulcē.
9.11. Biedrības Valdi vai atsevišķu Valdes locekli var atcelt ar Pārstāvju sapulces vai
Nacionālās padomes lēmumu pirms tās pilnvaru termiņa izbeigšanās, ja tam ir svarīgs iemesls.
Ar svarīgu iemeslu jāsaprot pienākumu nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Biedrību, kaitējumu
nodarīšana Biedrības interesēm vai uzticības zaudēšana. Biedrības Valdes atcelšanu var
ierosināt ¼ Biedrības biedru vai ¼ Nacionālās padomes locekļu.
10.nodaļa. REVIDENTS
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
Pārstāvju sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes vai Nacionālās padomes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revidents veic revīziju Pārstāvju sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
10.5. Pārstāvju sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
11. nodaļa. ASOCIĒTO BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN
IZSLĒGŠANA
11.1. Biedrībā kā Asociētais biedrs var iestāties jebkura Latvijas juridiska vai fiziska persona,
kuras darbība veicina medniecības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām vai palīdz sasniegt
biedrības mērķus. Iestājoties jāiesniedz Biedrības valdei rakstisks pieteikums. Pievienojamo
dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Nacionālā padome.
11.2.Valde apkopo pieteicēja iesniegtos dokumentus un nodod izskatīšanai Nacionālajai
padomei.
11.3. Lēmumus par asociēto biedru uzņemšanu Biedrībā vai izslēgšanu no Biedrības pieņem
Nacionālā padome (atbilstoši Statūtu 4.3. , 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8. punktiem).
12.nodaļa.ASOCIĒTO BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
12.1. Biedrība piesaista Asociētos biedrus savu mērķu īstenošanai.
12.2. Asociētajiem biedrības biedriem ir šādas tiesības:
12.2.1.atbilstoši Statūtu 5.1.2. , 5.1.3., 5.1.4, 5.1.5. punktiem.
12.3. Asociēto biedrības biedru pienākumi:
12.3.1. atbilstoši Statūtu 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4. punktiem.

Biedrības valdes priekšsēdētājs

______________________ /Jānis Baumanis/

Statūti apstiprināti LMS biedru pārstāvju sapulcē Rīgā, 2013.gada 6.aprīlī.

