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1. Biedrības nosaukums, darbības termiņš 

 
1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Kolliju klubs” (turpmāk – Biedrība) 
1.2.Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

2. Biedrības mērķi, uzdevumi 
 
2.1. Biedrības mērķis ir izkopt un popularizēt kolliju suņu šķirni, veicināt suņu sporta 
attīstību Latvijā. 
2.2. Biedrības uzdevumi ir: 
2.1.1. sniegt informāciju par kolliju šķirni; 
2.1.2. organizēt lauksaimniecības dzīvnieku un putnu ganīšanas pasākumus; 
2.1.3. organizēt citu suņu sporta veidu (treibbols, kaniboulings, paklausības 
sacensības un citi) pasākumus; 
2.2.4. vākt, apkopot un izplatīt informāciju, izglītojot kluba biedrus un citus 
interesentus par kolliju suņu šķirni, tās attīstību Latvijā un pasaulē, šķirnes vaislas 
darbu, kā arī suņu sporta veidiem, to pareizu un drošu praktizēšanu; 
2.2.5. sniegt informāciju par kolliju apmācību un socializāciju; 
2.2.6. gūt profesionālu pieredzi starptautiskos un pašmāju semināros un citos 
pasākumos par suņu sporta veidiem; 
2.2.7. veicināt kluba biedru atzītu sertifikātu iegūšanu suņa sporta veidos (kā, 
piemēram, eksperts, instruktors, treneris, tiesnesis u.c.); 
2.2.8. organizēt izstādes un sacensības; 
2.2.9. pārstāvēt kluba biedru intereses vietēja un starptautiska mēroga organizācijās; 
2.2.10. sakaru veidošana, uzturēšana un sadarbība ar citu valstu kolliju šķirnes suņu 
īpašnieku organizācijām. 
 

3. Biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana 
 
3.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai Latvijas Republikā atzīta cita 
juridiskā persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikumu 
formu un tam klāt pievienojamo dokumentu apjomu nosaka Biedrības valde. 
3.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde. Lēmumu izskata tuvākajā valdes 
sēdē pēc pieteikuma saņemšanas. Pieteikumu var atlikt uz nākamās sēdes izskatīšanu, 
ja tas iesniegts septiņas dienas pirms paredzētās valdes sēdes. 
3.3. Valdes noraidošu lēmumu pretendents nevar apstrīdēt un jaunu pieteikumu var 
iesniegt ne ātrāk kā gada laikā pēc pirmā iesnieguma datuma.  
3.4. Jebkurš biedrs var izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot Biedrībai, 
pirms tam nokārtojot savas finanšu vai citas rakstiski apņemtās saistības. 
3.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu: 
3.5.1. biedrs vairāk kā mēnesi nav nomaksājis biedra naudu; 
3.5.2. biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus; 
3.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus vai saistības; 
3.5.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtiem, citiem pieņemtajiem 
dokumentiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas 
saistoši suņu īpašniekiem; 
3.6. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākajā sēdē. Biedra neierašanās 
uz jautājuma izskatīšanu nav šķērslis jautājuma izskatīšanai. Motivētu lēmumu paziņo 
biedram rakstveidā piecu dienu laikā. 
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4. Biedru tiesības, pienākumi un ierobežojumi 

 
4.1.Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 
4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem 
Biedrības protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
4.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
4.1.4. vēlēt un būt tiesīgam tikt ievēlētam biedrības valdē vai citās noteiktās 
institūcijās. 
4.2. Biedrības biedra pienākumi: 
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.2.2. laicīgi maksāt noteikto biedra naudu vai citus noteiktos maksājumus; 
4.2.3. ar savu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu. 
4.3. Biedriem ir aizliegts: 
4.3.1. bez saskaņojuma paust Biedrības vārdā publisku (ārpus biedru loka) viedokli; 
4.3.2. publiski negatīvi izsacīties par Biedrības darbību vai kritizēt to, esot biedra 
statusā. Pretenzijas vienmēr ir vēršamas valdei vai biedru kopsapulcei; 
4.3.3. nesaskaņoti darboties Biedrības vārdā (kā, piemēram, organizēt pasākumus, 
veikt saimniecisko darbību u.c.). 
 

5. Biedrības kopsapulce 
 
5.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija 
5.2. Biedru sapulcē ir tiesīgs piedalīties jebkurš Biedrības biedrs.  
5.3. Biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 30.decembrim. 
5.4. Biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā (tai 
skaitā elektroniski e-pasta veidā) pieprasa viena desmitā daļa biedru, norādot 
sasaukšanas iemeslu. 
5.5. Biedru kopsapulce sasaucama ne ātrāk kā divas nedēļas pēc uzaicinājuma 
izsūtīšanas biedriem. Uzaicinājums izsūtāms rakstiskā vai elektroniskā veidā.  
5.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 
5.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga biedru kvoruma trūkuma dēļ, tiek sasaukta 
atkārtota kopsapulce pēc divām nedēļām, kas ir tiesīga izlemt jebkuru jautājumu, ja 
tajā piedalās vismaz divi biedri. 
5.8. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem 
biedriem. Lēmumus par statūtu grozījumiem vai likvidāciju pieņem ar divu trešdaļu 
balsu no klātesošajiem. 
 

6. Izpildinstitūcija 
 
6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv Biedrību. 
6.2. Valdes locekļiem jābūt rīcībspējīgām fiziskām personām. 
6.3. Valde sastāv no trim valdes locekļiem. 
6.4. Valdes locekļus ievēl uz 2 gadiem biedru kopsapulce.  
6.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces 
kompetencē. 
6.6.Katrs valdes loceklis Biedrību pārstāv atsevišķi. 
6.7. Valde pilda savus pienākumus bez atlīdzības, ja kopsapulce nav nolēmusi citādi. 
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7. Revidents 

 
7.1. Revidentu ievēl uz nenotiktu laiku un atsauc tikai biedru kopsapulce.  
7.2. Revidents nevar būt valdes loceklis un tam ir jāatbilst Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
7.3. Revidents: 
7.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
7.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 
7.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 
7.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 
7.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 
reizi gadā. 
7.5. Valde apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma. 
 
Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji: ______________________ /Ieva Līpīte/ 

(paraksts) 
 
        ______________________ /Irisa Stepe/ 

(paraksts) 
 

           ______________________ /Egils Rēdmanis/ 
(paraksts) 
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