Apstiprināts
ar 2011.gada 26.jūlija
Biedrības „Latvijas Mednieku savienība”
Nacionālās padomes
Lēmumu Nr.26/07/2011-3

Biedrības „Latvijas Mednieku savienība”
Vietējo nodaļu nolikums
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šī nolikuma mērķis ir noteikt Biedrības „ Latvijas Mednieku savienība” (turpmāk
tekstā – Biedrība) Vietējo nodaļu izveides kārtību, darbību, to tiesības un pienākumus,
atbilstoši Biedrības Statūtu 6.nodaļas noteikumiem.
1.2. Vietējās nodaļas ir Biedrības teritoriālās struktūrvienības, kuras darbojās Biedrības
noteiktā teritorijā un apvieno tās teritorijā esošos Biedrības biedrus.
1.3. Vietējās nodaļas nav juridiskas personas.
1.4. Vietējo nodaļu saimnieciskā darbība tiek realizēta saskaņā ar Biedrības Nacionālās
padomes stratēģiju un budžetu.
1.5. Vietējo nodaļu saraksts ar teritoriālo piederību un piekritību noteiktai Reģionālajai
padomei, tiek pievienots šim Nolikumam kā Pielikums Nr.1 (Vietējo nodaļu saraksts).
2. Vietējo nodaļu izveides kārtība
2.1. Vietējās nodaļas tiek veidotas noteiktā teritorijā ar Biedrības Nacionālās padomes
lēmumu, atbilstoši šim Nolikumam esošajam Pielikumam Nr.1.
3. Vietējo nodaļu pakļautība
3.1. Vietējā nodaļa ir tieši pakļauta attiecīgajai Biedrības Reģionālajai padomei, kuras
teritorijā tā tiek izveidota un darbojās.
3.2. Vietējā nodaļa pakļaujas visiem Biedrības attiecīgās Reģionālās padomes un
Nacionālās padomes lēmumiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz Biedrības Statūtiem un
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Vietējo nodaļu vadība
4.1. Vietējo nodaļu vada un tās darbu koordinē tās vadība, kura sastāv no vadītāja un
vadītāja vietnieka.
4.2. Vietējo nodaļu vadītāju un vadītāja vietnieku ievēl ar absolūtu balsu vairākumu uz
vienu gadu tie Biedrības biedri, kuri piekritīgi attiecīgajai Vietējai nodaļai.
4.3. Vietējās nodaļas vadība ir Biedrības Reģionālās padomes locekļi.
4.4. Ne mazāk kā 1/3 no Biedrības biedriem, kuri piekritīgi attiecīgajai Vietējai nodaļai,
ir tiesīgi pieprasīt Vietējās nodaļas vadības atsaukšanu. Tādā gadījumā, Vietējās nodaļas
vadība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā, sasauc Vietējās nodaļas piekritīgo biedru
sēdi, kurā lemj par Vietējās nodaļas vadības atsaukšanu. Vietējās nodaļas vadību pirms
termiņa ir tiesīgi atsaukt Vietējai nodaļai piekritīgi Biedrības biedri ar vairāk par ½ no sēdē
klātesošajiem biedriem balsīm.
4.5. Vietējās nodaļas vadītājs un/vai tā vietnieks ir tiesīgi paziņot par savu pilnvaru un
pienākumu darbības pārtraukšanu Vietējā nodaļā ne mazāk kā vienu mēnesi iepriekš, vai
līdz jaunas Vietējās nodaļas vadības ievēlēšanai, ja tas notiek ātrāk.
5. Vietējās nodaļas darbība
5.1. Vietējā nodaļa tiek veidota ar mērķi veikt ciešākus sakarus un efektīvāku
informācijas apmaiņu starp Biedrības biedriem un Biedrības Reģionālo padomi.
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5.2. Vietējās nodaļas sēdes sasauc Vietējās nodaļas vadība.
5.2. Ārkārtas Vietējās nodaļas sēdes ir tiesīgi sasaukt:
5.2.1. Biedrības valdes loceklis;
5.2.2. Biedrības Nacionālā padome;
5.2.3. Biedrības Reģionālās padomes priekšsēdētājs;
5.2.4. Ne mazāk kā 1/3 daļa no Vietējās nodaļas piekritīgiem Biedrības biedriem.
5.3. Vietējās nodaļas sēdes tiek sasauktas, par tām vismaz 2 nedēļas iepriekš izziņojot
Vietējās nodaļas piekritīgiem Biedrības biedriem.
5.4. Ārkārtas Vietējās nodaļas sēdes tiek sasauktas, par tām vismaz 3 dienas iepriekš
izziņojot Vietējās nodaļas piekritīgiem Biedrības biedriem.
5.5. Vietējās nodaļas sēdes notiek pēc vajadzības, taču ne retāk kā vienu reizi sešos
mēnešos.
5.6. Vietējās nodaļas sēdēs izskatāmie jautājumi un tajos pieņemtie lēmumi tiek
protokolēti.
6. Vietējā darbības ietvaros risināmie jautājumi un lēmumu pieņemšana
6.1. Vietējā nodaļa izskata un savu iespēju un kompetences robežās risina jebkurus
savu biedru skarošus medību saimniecības jautājumus, kas nav pretrunā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, Biedrības Statūtiem un Biedrības pamatnostādnēm.
6.2. Vietējās nodaļas lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo biedru balsu vairākumu.
Lēmuma pieņemšanas procesā, balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā balss pieder Vietējās
nodaļas vadītājam.
6.3. Vietējās nodaļas sēdes ir atklātas. Atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt
aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo lemttiesīgo Biedru.
6.4. Vietējās nodaļas 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.
6.5. Vietējās nodaļas darbojas brīvprātīgi, atsevišķos gadījumos Biedrības Valde var
noteikt samērīgu atlīdzību Vietējās nodaļas vadībai vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus
izdevumus.
6.6. Vietējās nodaļas lēmumus var pārsūdzēt izskatīšanai Biedrības Reģionālajai
padomei. Sūdzību paraksta Vietējās nodaļas vadība. Sūdzība iesniedzama rakstveidā,
konstruktīvi pamatojot pieņemtā lēmuma nepareizību.
LMS Nacionālās padomes vārdā apstiprinu:
_______________________/Vilnis Jaunzems/

Pielikums Nr. 1
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Biedrības „Latvijas Mednieku savienība”
Vietējo nodaļu nolikumam

Vietējo nodaļu saraksts
Austrumlatgales reģionālā padome








Kārsavas vietējā nodaļa (Goliševas pagasts, Malnavas pagasts, Mērdzenes
pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts)
Ludzas vietējā nodaļa (Blontu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Isnaudas
pagasts, Līdumnieku pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts,
Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts)
Maltas vietējā nodaļa (Feimaņu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts,
Maltas pagasts, Pušas pagasts, Silmalas pagasts)
Rēzeknes vietējā nodaļa (Audriņu pagasts, Bēzgales pagasts, Čornajas pagasts,
Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Nautrēnu
pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Stoļerovas pagasts, Verēmu
pagasts)
Viļānu vietējā nodaļa (Dekšāres pagasts, Dricānu pagasts, Gaigalavas pagasts,
Kantinieku pagasts, Nagļu pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Sokolku
pagasts, Strūžānu pagasts, Viļānu pagasts)
Zilupes vietējā nodaļa (Briģu pagasts, Istras pagasts, Lauderu pagasts,
Nirzas pagasts, Pasienes pagasts, Rundēnu pagasts, Zaļesjes pagasts)

Dienvidkurzemes reģionālā padome











Aizputes vietējā nodaļa (Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts,
Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts)
Brocēnu vietējā nodaļa (Blīdenes pagasts, Brocēnu pilsēta ar lauku teritoriju,
Gaiķu pagasts, Remtes pagasts)
Grobiņas vietējā nodaļa (Bārtas pagasts, Dunalkas pagasts, Durbes pilsēta ar
lauku teritoriju, Gaviezes pagasts, Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts, Medzes
pagasts, Tadaiķu pagasts, Liepājas pilsēta, Vecpils pagasts)
Kuldīgas vietējā nodaļa (Alsungas novads, Ēdoles pagasts, Īvandes pagasts,
Kuldīgas pilsēta, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts,
Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts)
Kursīšu vietējā nodaļa (Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Kursīšu pagasts,
Nīgrandes pagasts, Rubas pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts)
Nīcas vietējā nodaļa (Dunikas pagasts, Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts, Rucavas
pagasts)
Pārventas vietējā nodaļa (Kabiles pagasts, Rendas pagasts,
Rumbas pagasts, Vārmes pagasts)
Priekules vietējā nodaļa (Bunkas pagasts, Embūtes pagasts, Gramzdas pagasts,
Kalētu pagasts, Priekules pilsēta, Priekules pagasts, Vaiņodes pagasts, Virgas
pagasts)
Sakas vietējā nodaļa (Pāvilostas pilsēta; Sakas pagasts, Vērgales pagasts)
Saldus vietējā nodaļa (Jaunlutriņu pagasts, Lutriņu pagasts, Novadnieku pagasts,
Pampāļu pagasts, Saldus pagasts, Saldus pilsēta, Šķēdes pagasts, Zirņu pagasts,
Zvārdes pagasts)
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Skrundas vietējā nodaļa (Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasts, Rudbāržu pagasts,
Skrundas lauku teritorija)

Dienvidlatgales reģionālā padome










Aglonas vietējā nodaļa (Aglonas pagasts, Grāveru pagasts, Šķeltovas pagasts,
Kastuļinas pagasts)
Dagdas vietējā nodaļa (Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts,
Bērziņu pagasts, Dagdas pilsēta, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts,
Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts)
Daugavpils vietējā nodaļa (Daugavpils pilsēta, Dubnas pagasts, Kalupes pagasts,
Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Vaboles
pagasts, Višķu pagasts)
Grīvas vietējā nodaļa (Demenes pagasts, Kalkūnes pagasts, Laucesas pagasts,
Medumu pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Tabores pagasts,
Vecsalienas pagasts)
Ilūkstes vietējā nodaļa (Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts,
Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes pagasts, Subates pilsēta,Prodes pagasts, Sventes pagasts,
Šēderes pagasts)
Krāslavas vietējā nodaļa (Aulejas pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts,
Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Krāslavas pilsēta, Krāslavas
pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts)
Līvānu vietējā nodaļa (Jersikas pagasts, Līvānu pilsēta, Rožupes pagasts, Rudzātu
pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts)
Preiļu vietējā nodaļa (Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļu pilsēta, Preiļu
pagasts, Rožkalnu pagasts, Saunas pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts)
Stabulnieku vietējā nodaļa (Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts,
Silajāņu pagasts,Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts)

Madonas reģionālā padome






Cesvaines vietējā nodaļa (Cesvaines pilsēta, Cesvaines pagasts, Dzelzavas pagasts,
Sarkaņu pagasts, Liezēres pagasts )
Ērgļu vietējā nodaļa ( Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts, Bērzaunes pagasts,
Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts)
Lubānas vietējā nodaļa (Indrānu pagasts, Lubānas pilsēta, Ošupes pagasts)
Madonas vietējā nodaļa ( Aronas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas
pagasts,Ļaudonas pagasts, Liezēres pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas
pagasts,Mētrienas pagasts, Praulienas pagasts)
Varakļānu vietējā nodaļa (Barkavas pagasts, Murmastienes pagasts, Varakļānu
pilsēta, Varakļānu pagasts)
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Rīgas reģionālā padome











Alojas vietējā nodaļa (Alojas pilsēta ar lauku teritoriju, Braslavas pagasts,
Brīvzemnieku pagasts, Staiceles pilsētaar lauku teritoriju)
Ādažu vietējā nodaļa (Ādažu novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads,
Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju, Sējas novads)
Babītes vietējā nodaļa (Babītes pagasts, Jūrmalas pilsēta, Mārupes pagasts, Rīgas
pilsēta, Salas pagasts)
Baldones vietējā nodaļa (Baldones pilsēta ar lauku teritoriju, Baložu pilsēta,
Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts, Olaines pagasts, Olaines pilsēta)
Inčukalna vietējā nodaļa (Allažu pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas pagasts,
Lēdurgas pagasts, Mālpils novads, Mores pagasts, Siguldas pagasts, Siguldas
pilsēta,Vangažu pilsēta)
Limbažu vietējā nodaļa (Katvaru pagasts, Limbažu pilsēta, Limbažu pagasts,
Pāles pagasts, Skultes pagasts, Umurgas pagasts,Vidrižu pagasts, Viļķenes pagasts)
Madlienas vietējā nodaļa (Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts,
Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Suntažu pagasts,
Taurupes pagasts)
Ogres vietējā nodaļa (Birzgales pagasts, Jumpravas pagasts, Ķeguma pilsēta ar
lauku teritoriju, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju, Ogres
pilsēta, Ogresgala pagasts, Rembates pagasts)
Ropažu vietējā nodaļa (Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju, Ropažu novads,
Salaspils pilsēta ar lauku teritoriju, Stopiņu novads)
Salacgrīvas vietējā nodaļa (Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju, Liepupes pagasts,
Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju)

Sēlijas reģionālā padome







Jaunjelgavas vietējā nodaļa ((Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas pagasts,
Jaunjelgavas pilsēta, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes
pagasts)
Jēkabpils vietējā nodaļa (Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts,
Jēkabpils pilsēta, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts,
Sēlpils pagasts, Zasas pagasts)
Kokneses vietējā nodaļa (Aiviekstes pagasts, Aizkraukles pilsēta, Aizkraukles
pagasts, Bebru pagasts, Iršu pagasts, Klintaines pagasts, Kokneses pagasts, Pļaviņu
pilsēta, Skrīveru pagasts, Vietalvas pagasts)
Krustpils vietējā nodaļa (Atašienes pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts,
Mežāres pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts)
Neretas vietējā nodaļa (Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts,
Zalves pagasts)
Viesītes vietējā nodaļa (Aknīstes pagasts, Aknīstes pilsēta, Asares pagasts, Elkšņu
pagasts, Gārsenes pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts, Viesītes pagasts, Viesītes
pilsēta)
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Zemgales reģionālā padome








Bauskas vietējā nodaļa (Bauskas novads: Bauskas pilsēta, Brunavas pagasts,
Ceraukstes pagasts, Codes pagasts,Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes
pagasts,Vecsaules pagasts; Rundāles novads: Rundāles pagasts, Svitenes pagasts,
Viesturu pagasts, Iecavas novads)
Dobeles vietējā nodaļa (Auces novads: Auces pilsēta ar lauku teritoriju, Bēnes
pagasts, Īles pagasts, Lielauces pagasts, Ukru pagasts, Vītiņu pagasts; Dobeles
novads: Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts,
Bikstu pagasts, Dobeles pilsēta, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu
pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Zebrenes pagasts; Tērvetes novads:
Augstkalnes pagasts, Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts)
Jelgavas vietējā nodaļa (Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts,
Jelgavas pilsēta, Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju, Lielplatones pagasts,
Līvbērzes pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts, Svētes pagasts, Valgundes
pagasts,Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts; Ozolnieku novads:
Cenu pagasts, Ozolnieku pagasts, Sidrabenes pagasts)
Vecumnieku vietējā nodaļa (Vecumnieku novads: Bārbeles pagasts, Kurmenes
pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Valles pagasts, Vecumnieku
pagasts)

Ziemeļaustrumu reģionālā padome









Alūksnes vietējā nodaļa (Alsviķu pagasts, Annas pagasts, Ilzenes pagasts,
Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Mārkalnes pagasts,
Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemeru pagasts)
Balvu vietējā nodaļa (Baltinavas pagasts, Balvu pilsēta, Balvu pagasts, Bērzkalnes
pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts,Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts,
Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts)
Bejas vietējā nodaļa (Jaunalūksnes pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts,
Mālupes pagasts, Pededzes pagasts)
Gaujienas vietējā nodaļa (Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts,
Apes pilsēta ar lauku teritoriju)
Gulbenes vietējā nodaļa (Beļavas pagasts, Galgauskas pagasts, Gulbenes pilsēta,
Litenes pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Daukstu pagasts,
Jaungulbenes pagasts, Līgo pagasts)
Lejasciema vietējā nodaļa (Druvienas pagasts, Lejasciema pagasts, Lizuma
pagasts, Rankas pagasts, Tirzas pagasts)
Rugāju vietējā nodaļa (Rugāju pagasts, Lazdukalna pagasts)
Viļakas vietējā nodaļa (Kupravas pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts,
Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts, Viļakas pilsēta, Žīguru pagasts)
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Ziemeļkurzemes reģionālā padome











Ances vietējā nodaļa (Ances pagasts, Tārgales pagasts)
Dundagas vietējā nodaļa (Dundagas pagasts, Kolkas pagasts)
Kandavas vietējā nodaļa (Cēres pagasts, Kandavas pilsēta ar lauku teritoriju,
Kandavas novads, Matkules pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts, Zemītes
pagasts)
Talsu vietējā nodaļa (Abavas pagasts, Ģibuļu pagasts, Lībagu pagasts, Sabiles
pagasts, Stendes pagasts, Strazdes pagasts, Talsu pilsēta, Virbu pagasts)
Tukuma vietējā nodaļa (Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts,
Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes
pagasts, Pūres pagasts, Slampes pagasts, Sēmes pagasts, Smārdes pagasts, Tukuma
pilsēta, Tumes pagasts, Viesatu pagasts, Zentenes pagasts)
Ugāles vietējā nodaļa (Piltenes pils ar lauku teritoriju, Puzes pagasts, Ugāles
pagasts, Usmas pagasts, Zlēku pagasts)
Voldemārpils vietējā nodaļa (Īves pagasts, Laidzes pagasts, Lubes
pagasts, Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju, Valdgales pagasts)
Vandzenes vietējā nodaļa (Balgales pagasts, Ķūļciema pagasts, Laucienes pagasts,
Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Vandzenes pagasts)
Ventspils vietējā nodaļa (Jūrkalnes pagasts, Popes pagasts,Tārgales pagasts,
Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ventspils pilsēta, Ziru pagasts)

Ziemeļvidzemes reģionālā padome










Amatas vietējā nodaļa (Amatas pagasts, Drabešu pagasts, Līgatnes pilsēta,
Līgatnes pagasts, Nītaures pagasts, Skujenes pagasts, Zaubes pagasts)
Jumaras vietējā nodaļa (Bērzaines pagasts, Dikļu pagasts, Kocēnu pagasts,
Raiskuma pagasts,Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna
pagasts)
Mazsalacas vietējā nodaļa (Mazsalacas pagasts, Mazsalacas pilsēta, Ramatas
pagasts, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts)
Priekuļu vietējā nodaļa (Cēsu pilsēta, Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu
pagasts, Raunas pagasts, Vaives pagasts, Veselavas pagasts)
Rūjienas vietējā nodaļa (Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Koņu pagasts, Lodes pagasts,
Naukšēnu pagasts, Rūjienas pilsēta, Vilpulkas pagasts)
Smiltenes vietējā nodaļa (Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts,
Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts,
Smiltenes pilsēta, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts)
Taurenes vietējā nodaļa (Drustu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts,
Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts,
Zosēnu pagasts)
Valkas vietējā nodaļa (Ērģemes pagasts, Kārķu pagasts, Valkas pilsēta, Valkas
pagasts, Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts)
Valmieras vietējā nodaļa (Brenguļu pagasts, Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts,
Jērcēnu pagasts, Kauguru pagasts, Matīšu pagasts, Plāņu pagasts, Rencēnu pagasts,
Sedas pilsēta ar lauku teritoriju, Strenču pilsēta, Trikātas pagasts, Valmieras pilsēta,
Valmieras pagasts, Vecates pagasts)
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