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1.NODAĻA. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS. 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Zemnieku Federācija„ (turpmāk tekstā - LZF). 

1.2. LZF ir juridiska persona, tai ir patstāvīga bilance un savi norēķinu konti, zīmogs 

ar pilnu nosaukumu un simbolika.  

2.NODAĻA. BIEDRĪBAS MĒRĶI. 

2.1 Lauksaimnieku iesaistīšana lauksaimniecības un Lauku attīstības politikas 

veidošanā un īstenošanā. 

2.2. Lauksaimnieku kvalifikācijas un konkurētspējas paaugstināšana.  

2.3. Vienlīdzīgu konkurences apstākļu panākšana vienotā Eiropas Savienības telpā 

visiem lauksaimniecības nozarē strādājošajiem. 

2.4. Lauku vides kā kvalitatīvas dzīves telpas sakārtošana. 

2.5. Sabiedrības izpratnes par lauksaimniecību veicināšana. 

Uzdevumi : 

• Saimniekošanai traucējošo problēmu apzināšana; 

• LZF biedru viedokļu apkopošana, risinājumu meklēšana; 

• LZF viedokļa aizstāvēšana un pārstāvēšana nozarē, rajonā, reģionā, valstī un 

Eiropas Savienībā; 

• Biedru aktivizēšana darbībai iesaistot pasākumos, pārliecinot un izglītojot; 

• Lauksaimnieku konsolidēšana rajona, valsts un starptautiskā līmenī; 

• Saimniekošanas pieredzi popularizējošu semināru, ekskursiju, izstāžu, prakšu 

un konkursu organizēšana. 

3.NODAĻA. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ. 

3.1. LZF darbojas Latvijas Republikas teritorijā un tā nodibināta uz nenoteiktu laiku.  

4.NODAĻA. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, 

IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA. 

4.1. Par LZF biedru var kļūt jebkura juridiska vai fiziska persona, kas atbalsta un 

piedalās LZF mērķu īstenošanā, un kuras darbība vērsta uz lauksaimniecību un lauku 

attīstību.  

4.2. Uzņemšanai par LZF biedru, persona iesniedz LZF Valdei iesniegumu. 

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu LZF pieņem Valde. Valdei iesniegums ir 

jāizskata tuvākās Valdes sēdes laikā. Uz Valdes sēdi, kurā izskata iesniegumu, ir 

jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja 

neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums 

rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.  
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4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei 

(turpmāk tekstā Kopsapulce). Ja arī Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs 

nav uzņemts par LZF biedru un var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 

gada. 

4.5. Biedrs jebkurā laikā var izstāties no LZF, rakstveidā paziņojot par to Valdei; 

4.6. Biedru var izslēgt no LZF ar Valdes lēmumu, ja:  

 4.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav maksājis biedra naudu; 

 4.6.2. biedrs nepilda Kopsapulces, Padomes vai Valdes lēmumus; 

 4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

 4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto. 

4.7. Jautājumu par LZF biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā. Valdei 

lēmums par biedra izslēgšanu no LZF un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā 

izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

5.NODAĻA. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

5.1. LZF biedriem ir šādas tiesības: 

 5.1.1. piedalīties LZF pārvaldē; 

 5.1.2. saņemt informāciju par LZF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LZF 

 institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

 5.1.3. piedalīties visos LZF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus 

 par LZF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

 5.1.4. brīvi izstāties no LZF, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu. 

5.2. LZF biedru pienākumi: 

 5.2.1. ievērot LZF Statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes un Valdes 

 lēmumus; 

 5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu saskaņā ar Padomes lēmumiem; 

 5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LZF mērķu un uzdevumu 

 realizēšanu; 

 5.2.4.augstu turēt LZF labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj LZF reputāciju 

 sabiedrībā; 

5.3. LZF biedra saistības var noteikt ar Kopsapulces, Padomes vai Valdes lēmumu. 

Nosakot saistības biedram, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī 

biedra piekrišana. 
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6.NODAĻA. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS. 

6.1. Ar Padomes lēmumu var tikt izveidotas LZF teritoriālās un citas struktūrvienības; 

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LZF regulē 

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LZF Padome. 

7.NODAĻA. BIEDRU KOPSAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU 

PIEŅEMŠANA. 

7.1. Biedru Kopsapulce ir augstākā LZF lēmējinstitūcija. 

7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LZF biedri. Biedri var piedalīties Kopsapulcē 

personīgi. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara 

piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. 

7.3. Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim.  

7.4. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

biedram rakstisku uzaicinājumu pa pastu vai elektroniski. 

7.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā viena piektā daļa no 

biedriem. 

7.6. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. 

7.7. Lai veiktu izmaiņas statūtos, biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk 

kā puse no biedriem. 

7.8. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LZF darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir 

pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

7.9. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek 

sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

klātesošo biedru skaita, ja tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.10. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes, Padomes iniciatīvas, vai, ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LZF biedru , norādot sasaukšanas 

iemeslu.  

7.11. Kopsapulce aizklāti balsojot ievēl LZF priekšsēdētāju uz trīs gadiem. 

7.12. Kopsapulce aizklāti balsojot ievēl valdi 7 cilvēku sastāvā, no kuras viens ir LZF 

priekšsēdētājs. 

7.13. Kopsapulce ievēl revidentu. 

7.14. Tikai Kopsapulce ir tiesīga atsaukt no amatiem Valdes priekšsēdētāju un Valdes 

locekļus. 
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8. NODAĻA. PADOME 

8.1. Padome ir LZF lēmējinstitūcija, kas darbojas Kopsapulces starplaikos. 

8.2. Padome darbojas patstāvīgi, tā tiek sasaukta ne retāk kā reizi ceturksnī vai pēc 

nepieciešamības.. 

8.3. Padomi veido rajona līmeņa lauksaimnieku organizāciju un LZF iestājušos valsts 

līmeņa asociāciju pilnvarotās personas.  

8.4. Rajona lauksaimnieku organizāciju pārstāvjus Padomes locekļa amatā apstiprina 

un atsauc Padomē ietilpstošās organizācijas savos statūtos noteiktajā kārtībā 

Kopsapulce. 

8.5. Padome ir tiesīga atsaukt no amatiem Valdes locekļus ja Kopsapulces starplaikos 

Valdes loceklis tiek izslēgts no LZF vai labprātīgi nevēlas pildīt valdes locekļa 

pienākumus. 

8.6. Padome tiesīga Kopsapulces starplaikos papildināt Valdes sastāvu iestājoties 

8.5.punkta nosacījumiem. 

8.7. Padomes sēdes vada LZF priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. 

Padomes sēde ir lemttiesīga, ja sēdē pārstāvēti vairāk kā 1/2 Padomē ietilpstošo 

pārstāvju. Padomes sēdes ir atklātas. 

8.8. Katram Padomes loceklim ir viena balss. Padomes lēmums tiek pieņemts, ja par 

to nobalsojuši vairāk kā 1/2 no klātesošiem Padomes locekļiem. Gadījumā, ja balsu 

skaits ir vienāds, tad izšķirošā balss ir LZF priekšsēdētājam. 

9. NODAĻA. IZPILDINSTITŪCIJA. VALDE 

9.1. Valde ir LZF izpildu un rīcības institūcija. 

9.2. Valde sastāv no 7 valdes locekļiem, kuru pilnvaru termiņš ir trīs gadi.  

9.3. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi.  

9.4. Valdes pienākumi ir: 

 9.4.1.vadīt LZF ikdienas darbu; 

 9.4.2.veikt pasākumus, kas nepieciešami LZF mērķu sasniegšanai un 

 uzdevumu izpildei; 

 9.4.3.pildīt pienākumus, ko nosaka šie Statūti, biedru Kopsapulces un 

 Padomes lēmumi; 

 9.4.4.veikt citas ar LZF darbību saistītas funkcijas, kas nav Kopsapulces un 

 Padomes kompetencē. 

9.5. Valde ir pilnvarota izmantot LZF līdzekļus, atskaitoties par to izlietojumu 

Kopsapulcē. 
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9.6. Valde ir tiesīga lemt par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu vai 

atsavināšanu. 

9.7. Valdes sēdes notiek Valdes locekļiem iepriekš vienojoties par to biežumu, laiku 

un vietu vai arī, ja sanākšanu pieprasa vismaz puse Valdes locekļu vai Valdes 

priekšsēdētājs. 

9.8. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse Valdes locekļu. 

Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis sadalījušās 

līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. 

9.9. Lēmumus valde var pieņemt arī balsojot elektroniski. Valdes priekšsēdētājs vai 

LZF biroja administrators  elektroniski nosūta lēmumu projektu un saistītos 

dokumentus, norādot termiņu, kādā var balsot, kas nevar būt īsāks par piecām dienām 

no nosūtīšanas brīža, izņemot, ja lēmums ir jāpieņem steidzamības kārtībā, ko valdes 

priekšsēdētājs motivē. Lēmums ir pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu. 

9.10. Valdes sēdes tiek protokolētas un tās paraksta Valdes sēdes vadītājs un 

protokolētājs. Valdes sēdes protokolā tiek atzīmēts biedru balsojums par katru balsoto 

jautājumu. 

9.11. Valdes sēdes dienaskārtība tiek paziņota Valdes locekļiem vismaz trīs dienas 

iepriekš. 

9.12. Valdes loceklis ir tiesīgs iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus 

kārtas. 

9.13. Katrs biedrs ir tiesīgs iesniegt Valdei izskatīšanai jebkuru ar LZF darbību 

saistītu jautājumu. Minētais jautājums lēmuma projekta veidā rakstiski jāiesniedz 

Valdei vēlākais piecas dienas pirms Valdes sēdes. 

10.NODAĻA. VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

10.Valdes priekšsēdētājs ir arī LZF priekšsēdētājs, kas: 

        10.1.pārstāv LZF intereses Latvijā un ārvalstīs; 

        10.2.vada Valdes sēdes un Kopsapulces un Padomes sēdēs; 

        10.3.organizē un nodrošina Valdes lēmumu izpildi; 

        10.4.budžeta robežās rīkojas ar LZF mantu un līdzekļiem; 

        10.5. izlemj viņa pārziņā esošos ar LZF darbību saistītus jautājumus; 

        10.6. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām LZF darbībā; 

        10.7. iesniedz Valdei un Kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos          

dokumentus; 

       10.8. izlemj citus ikdienas jautājums. 
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11. NODAĻA. REVIDENTS. 

11.1. LZF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 

Kopsapulce uz trīs gadiem. 

11.2. LZF revidents nevar būt LZF Valdes loceklis. 

11.3. Revidents: 

 11.3.1. veic LZF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

 11.3.2. dod atzinumu par LZF budžetu un gada pārskatu; 

 11.3.3. izvērtē LZF grāmatvedības un lietvedības darbu; 

 11.3.4. sniedz ieteikumus par LZF finanšu un saimnieciskās darbības 

 uzlabošanu . 

11.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā. 

11.5. Kopsapulce apstiprina LZF gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma 

saņemšanas. 

12.NODAĻA. FINANSU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS 

UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA. 

12.1.Biedrības līdzekļus veido: 

 12.1.1. biedru nauda; 

 12.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi; 

 12.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 

 12.1.4. citi atļautie ienākumi. 

12.2. LZF līdzekļi, saskaņā ar Kopsapulces vai Valdes lēmumiem un Valdes 

priekšsēdētāja rīkojumiem, tiek izlietoti izdevumu segšanai, kas saistīti LZF darbības 

nodrošināšanu. 

12.3. Par LZF līdzekļu izmantošanu atbild biedrības Valde, bet kontroli garantē 

revidents. 

13. NODAĻA. PAŠLIKVIDĒŠANĀS KĀRTĪBA 

UN REORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA. 

13.1. LZF pašlikvidāciju veic saskaņā ar Kopsapulces lēmumu iecelta Likvidācijas 

komisija trīs likvidatoru sastāvā . Reorganizāciju veic pamatojoties uz Kopsapulces 

lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem . 

13.2. LZF Likvidācijas komisija pabeidz LZF iesāktos projektus un darījumus, pārdod 

LZF mantu, iekasē no debitoriem LZF pienākošās summas, nokārto parādus, 

apmierina citas pretenzijas , nodod LZF dokumentus valsts arhīvā glabāšanā .  



 8 

13.3. Likvidācijas komisija par LZF likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo 

attiecīgajām valsts reģistru iestādēm. 

14. NODAĻA. MANTAS UN FINANSU LĪDZEKĻU IZLIETOŠANAS 

KĀRTĪBA PAŠLIKVIDĒŠANĀS GADĪJUMĀ. 

14.1. LZF pašlikvidāciju veic Valde saskaņā ar Kopsapulces lēmumu vai tiesas 

nolēmumu, to var veikt arī īpaši iecelts likvidators. 

14.2. Likvidators pabeidz LZF iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, pārdod 

LZF mantu, iekasē no debitoriem apvienības pienākošās summas, nokārto parādus, 

apmierina citas pretenzijas. 

14.3.Atlikušo naudu un mantu likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi LZF 

pēdējā Kopsapulce. Atlikušo naudu un mantu nevar sadalīt LZF biedriem. 

 

LZF valdes priekšsēdētāja                                                           Agita Hauka 

  

    


