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1. nodaļa Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”
(turpmāk tekstā – Biedrība).
1.2. Biedrības saīsinātais nosaukums: biedrība „LTRTA”.
2. nodaļa Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju interešu aizstāvēšana;
2.1.2. lauksaimniecības materiāli tehniskā nodrošinājuma un servisa pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana Latvijas Republikā;
2.1.3. savu biedru pārstāvība sarunās visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas
viņu intereses.
2.2. Savu mērķu īstenošanai Biedrība:
2.2.1. apkopo lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju priekšlikumus par
nepilnībām vai nepieciešamajiem uzlabojumiem likumos un citos tiesību aktos, kas
saistīti ar lauksaimniecības tehnikas ražošanu un tirdzniecību, iesniedz tos Latvijas
Republikas Saeimā, Ministru Kabinetā, kā arī attiecīgās nozares ministrijās vai citās
valsts un pašvaldības institūcijās;
2.2.2. sadarbojas ar Zemkopības ministriju, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles
un muitas, Ekonomikas un Labklājības ministriju lauksaimniecības tehnikas
kvalitātes, uzskaites un nodokļu pārraudzības institūcijām;
2.2.3. aizstāv biedru tiesības un ar likumu aizsargātās intereses valsts un pašvaldību
institūcijās, kā arī tiesā;
2.2.4. konsultē lauksaimniecības tehnikas ražotājus un tirgotājus tos interesējošos
jautājumos, kā arī organizē seminārus, konferences un izstādes par lauksaimniecības
tehniku un tās ražošanas, tirdzniecības, kvalitātes un uzskaites īpatnībām;
2.2.5. sadarbojas ar radnieciskām organizācijām tirdzniecības, reklāmas un citās jomās,
organizē kopīgus pasākumus;
2.2.6. pastāvīgi pauž lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju viedokli masu
saziņas līdzekļos par aktuāliem jautājumiem lauksaimniecības tehnikas ražošanā,
tirdzniecībā, kvalitātes vērtēšanā un citos jautājumos;
2.2.7. pārstāv lauksaimniecības tehnikas ražotājus un tirgotājus starptautiskajās attiecības
ar Eiropas Savienības Tirgotāju savienību un citām Biedrības biedru intereses
skarošām ārvalstu organizācijām;
2.2.8. veic saimniecisko darbību saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, stājas dažāda rakstura līgumattiecībās, ja tās nav pretrunā ar
Biedrības mērķiem un galvenajiem darbības virzieniem.
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 rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus.
Pieteikuma formu, tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu un uzņemšanas prasības,
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lai kļūtu par Biedrības biedru, nosaka „Nolikums par jaunu biedru uzņemšanu”, ko
izstrādā un pieņem biedru kopsapulce.
4.2. Rakstisku pieteikumu par iestāšanos Biedrībā persona, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru
(turpmāk tekstā – pieteicējs) iesniedz Valdei. Valde izvērtē pieteicēja, pieņemtā
pieteikuma un tam pievienoto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām par jaunu biedru
uzņemšanu.
4.3. Valdei pieteicēja pieteikums ir jāizskata tuvākās Valdes sēdes laikā. Uz Valdes sēdi, kurā
izskata pieteicēja pieteikumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava
viedokļa paušanai, informējot viņu par Valdes sēdes norises laiku vismaz 5 (piecas)
dienas iepriekš. Valde var lemt par pieteicēja pieteikuma izskatīšanu arī gadījumā, ja
pieteicējs nav ieradies uz Valdes sēdi.
4.4. Valde sagatavo lēmuma projektu par pieteicēja uzņemšanu vai neuzņemšanu Biedrībā un
nodod to lēmuma pieņemšanai biedru kopsapulcei. Līdz kopsapulcei, kurā tiek izskatīts
jautājums, pieteicējam jāsamaksā iestāšanās nauda kopsapulces noteiktajā apmērā.
4.5. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru kopsapulce, atklāti balsojot. No
uzņemšanas brīža biedrs iegūst balsstiesības.
4.6. Biedru kopsapulces motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.7. Ja biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 6 (sešu) mēnešu termiņa
izbeigšanās. Gadījumā, kad pieteicējs nav uzņemts, viņam nekavējoties pilnā apmērā tiek
atmaksāta iemaksātā iestāšanās nauda.
4.8. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu par to
biedru kopsapulcei. Šādā gadījumā biedra izdarītās iemaksas netiek atdotas.
4.9. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru kopsapulces lēmumu, ja:
4.9.1. biedrs nav nomaksājis tekošā gada biedra naudu;
4.9.2. biedrs nepilda kopsapulces un Valdes lēmumus;
4.9.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.9.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.10.
Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata Valdes sēdē. Uz Valdes sēdi ir
jāuzaicina pats izslēdzamais biedrs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Valde
sagatavo lēmuma projektu par biedra izslēgšanu un nodod to lēmuma pieņemšanai biedru
kopsapulcei. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības pieņem biedru kopsapulce.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis, lai Valde neizskatītu jautājumu par biedra
izslēgšanu vai kopsapulces lēmuma pieņemšanai. Kopsapulces lēmums par biedra
izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā biedram 5 (piecu)
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. nodaļa Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības kopsapulcēs, vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības Valdē un
revīzijas institūcijā;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības gada
pārskatu un visu 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.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un Valdes lēmumus;
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5.2.2. regulāri veikt biedru naudas iemaksas un citus maksājumus, kuru lielumu un
samaksas termiņus nosaka biedru kopsapulce;
5.2.3. piedalīties pasākumos, kurus rīko Biedrības Valde un kopsapulce;
5.2.4. aktīvi līdzdarboties Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā;
5.2.5. rūpēties par Biedrības prestižu, vairot tās materiālo un finansiālo bāzi;
5.2.6. neizpaust
Biedrībā
iegūto
informāciju
un
atsevišķu
uzņēmumu
komercnoslēpumus, kas viņam kļuvuši zināmi pildot Biedrības uzdotos pienākumus.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Kopsapulcē katram biedram
ir viena balss. Biedrs var piedalīties kopsapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvarai
piedalīties un balsot biedru kopsapulcē jābūt noformētai rakstveidā.
6.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz
31.martam.
6.4. Biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:
6.4.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
6.4.2. darbības programmas apstiprināšana;
6.4.3. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
6.4.4. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju;
6.4.5. Biedrības budžeta apstiprināšana;
6.4.6. Biedrības gada pārskata un revīzijas aktu apstiprināšana;
6.4.7. nolikumu par atsevišķu fondu veidošanu, to lielumu un izmantošanas kārtību,
apstiprināšana;
6.4.8. biedru naudas maksājumu apmēru un maksāšanas kārtības noteikšana kārtējam
gadam, citu maksājumu noteikšana;
6.4.9. nepieciešamības gadījumā izskatīt jebkuru citu Biedrības darbības jautājumu.
6.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot
katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
6.6. Valde var sasaukt ārkārtas biedru kopsapulci pēc savas iniciatīvas, vai arī sasauc biedru
kopsapulci, ja to rakstveidā pieprasa revidents vai ne mazāk kā viena desmitā daļa
Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Par ārkārtas kopsapulces sasaukšanu
Valde informē biedrus ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš.
6.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.
6.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām
nedēļām no jauna sasauc biedru kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru
kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai
tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
6.9. Biedru kopsapulci vada Valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.
Biedru kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un
protokolists.
6.10.
Biedru kopsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot. Ja viena trešdaļa no
kopsapulces dalībniekiem par kādu jautājumu pieprasa aizklātu balsošanu, lēmuma
pieņemšana notiek aizklātā balsošanā.
6.11.
Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no klātesošajiem
biedriem.
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7. nodaļa. Izpildinstitūcija
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 7 (septiņiem) Valdes locekļiem. Valdes
locekļus ievēl biedru kopsapulce uz 3 (trim) gadiem.
7.2. Kopsapulce no Valdes locekļu vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes
darbu.
7.3. Valdes locekli var atsaukt biedru kopsapulce, ja tam ir svarīgs iemesls. Valdes loceklis
var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu. Ja
biedru kopsapulce atsaukusi valdes locekli, vai valdes loceklis iesniedzis biedrībai
paziņojumu par amata atstāšanu, tad biedru kopsapulce šī valdes locekļa vietā no biedru
vidus ievēl citu valdes locekli, nosakot viņa pilnvaru laiku.
7.4. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un biedru kopsapulču lēmumiem.
7.5. Valde organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un
veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.
7.6. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus visos jautājumos, kas nav ekskluzīvā biedru
kopsapulces kompetencē.
7.7. Valdei ir pienākums:
7.7.1. pēc pārskata gada beigām sagatavot Biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu
„Par grāmatvedību” un citiem normatīviem aktiem un iesniegt apstiprināšanai biedru
kopsapulcei;
7.7.2. regulāri nodrošināt Biedrības biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem,
kas attiecas uz Biedrības darbu, kā arī sagatavot attiecīgu pārskatu pēc viņu
pieprasījuma;
7.7.3. par savu darbību sniegt atskaiti biedru kopsapulcei.
7.8. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv Biedrību pa diviem
kopā saskaņā ar valdes pilnvarojumu. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt
Biedrību atsevišķi.
7.9. Valdes priekšsēdētājs veic sekojošo:
7.9.1. Valdes priekšsēdētājs realizē Biedrības operatīvo vadību, nodrošina plānošanas,
darba organizācijas un kontroles funkcijas, nodrošina kopsapulces un Valdes lēmumu
izpildi;
7.9.2. Valdes priekšsēdētājs, atbilstoši kopsapulces un Valdes lēmumiem, statūtos
noteiktajā kārtībā darbojas Biedrības vārdā, slēdz līgumus un vienošanās, atver
Biedrības bankas kontus;
7.9.3. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību attiecībās ar trešajām personām, tai skaitā
tiesā, citās valsts un pašvaldību institūcijās, tai skaitā iesniedz priekšlikumus
normatīvo aktu izmaiņām, Biedrības izstrādātos normatīvo aktu izmaiņu projektus un
pilda citus Valdes uzticētus pienākumus;
7.9.4. Valdes priekšsēdētājs organizē Biedrības lietvedības kārtošanu, pieņem un atbrīvo
no darba Biedrībā strādājošos, slēdz darba un uzņēmuma līgumus Biedrības darbības
nodrošināšanai, savas kompetences robežās Biedrības darbiniekiem izdod saistošus
rīkojumus un instrukcijas, kā arī veic citas kopsapulces vai Valdes uzticētās
funkcijas;
7.9.5. Valdes priekšsēdētājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē Biedrības
grāmatvedības uzskaiti, organizē Biedrības biedru reģistra vešanu, pilda citus
Biedrības statūtos noteiktos pienākumus;
7.9.6. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības uzņemties saistības un slēgt līgumus par
jebkuriem saimnieciskās darbības jautājumiem, kuru darījuma summa nepārsniedz Ls
1000,00. Par saistībām un darījumiem, kuri pārsniedz šo summu, lemj Valde, ja vien
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par šādu saistību uzņemšanos, darījumiem un līgumiem biedru kopsapulce nav
noteikusi īpašu līgumu noslēgšanas kārtību.
7.10.
Valdes priekšsēdētājs var pildīt savus pienākumus par atlīdzību, bet valdes locekļi
pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Atlīdzības apmēru valdes priekšsēdētājam un
izmaksas kārtību nosaka ar biedru kopsapulces lēmumu.
7.11.
Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu
izpildes gaitā.
7.12.
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Valde
pieņem lēmumus ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties
līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
7.13.
Neatkarīgi no 7.12. punkta noteikumiem, Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez
sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
7.14.
Biedrības Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos
lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu.
8. nodaļa. Finanšu līdzekļi
8.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
8.1.1. iestāšanās un biedru naudas;
8.1.2. citi maksājumi, par kuriem lēmusi biedru kopsapulce;
8.1.3. biedru ziedojumi;
8.1.4. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
8.1.5. piesaistītais finansējums no projektiem, fondiem un valsts investīcijām;
8.1.6. Latvijas Republikas un ārvalstu juridisko un fizisko personu ziedojumi,
dāvinājumi, novēlētie mantojumi;
8.1.7. cits finansējums, kas saņemts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9. nodaļa. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
kopsapulce uz 3 (trim) gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē
2010. gada 25.novembrī
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