
STATŪTI 

I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  

1.1. Biedrības nosaukums ir LATVIJAS KURTU UN KURSINGA KLUBS (oficiālais saīsinājums 

LKKK, kurš tiek lietots šajos statūtos). 

1.2. LKKK ir dibināts 1995.gada 27.jūlijā. 

1.3. LKKK ir fizisko personu apvienība, kas uz brīvprātības pamata apvieno Latvijas Republikā un 

citās valstīs dzīvojošas fiziskas personas. 

1.4. LKKK ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un norēķinu kontiem (tai skaita valūtā) 

kredītiestādē. LKKK simbolika ir taisnstūra formas, tās centrā iezīmēts stilizēts divu skrejošu kurtu 

attēls, apakšā ir uzraksts - Latvijas Kurtu un Kursinga Klubs. 

1.5. LKKK savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Kinoloģiskās 

federācijas (turpmāk - LKF) statūtiem un nolikumiem, saviem statūtiem un nolikumiem. 

1.6. LKKK pārstāv savus biedrus LKF. 

1.7. LKKK darbojas Latvijas Republikas teritorijā. 

 

II DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES 

2.1. LKKK uz peļņu neorientētie mērķi ir: 

2.1.1. attīstīt un popularizēt klubā reģistrēto suņu šķirņu audzēšanu Latvijā; 

2.1.2. pārstāvēt savu biedru kopējās intereses valsts, pašvaldību institūcijās, LKF; 

2.2. LKKK uzdevumi ir: 

2.2.1. apvienot klubā reģistrēto šķirņu suņu audzētājus; 

2.2.2. izstrādāt kluba sekmīgai darbībai nepieciešamos normatīvos dokumentus; 

2.2.3. Organizēt zootehniskos pasākumus (izstādes, sacensības, seminārus u.c.) ar dzīvnieku 

piedalīšanos un eksponēšanu; 

2.2.4. koordinēt kinoloģisko darbību savu biedru vidū; 

2.2.5. veikt darbu ar saviem biedriem, lai popularizētu un iedzīvinātu suņu labturības jautājumus; 

2.2.6. palīdzēt biedriem vērtīga cilts materiāla iegādē; 

2.2.7. rūpēties par kluba biedru izglītības līmeņa paaugstināšanu ar kinoloģiju saistītos jautājumos; 

2.2.8. apkarot visa veida komerciālo tirdzniecību ar suņiem biedrības ietvaros. 

2.3. LKKK darbības metodes ir: 

2.3.1. normatīvo dokumentu izstrāde savu mērķu un uzdevumu īstenošanai; 

2.3.2. līgumu, vienošanos slēgšana ar valsti, pašvaldību institūcijām, citām juridiskām un 

fiziskām personām; 



2.3.3. nepieciešamo komisiju (ciltsdarba, izstāžu u.c.) izveide savas darbības nodrošināšanai; 

2.3.4. speciālistu un ekspertu piesaiste; 

2.3.5. brīvprātīgā darba veicēju piesaiste; 

2.3.6. dalība ar nozari saistītos semināros, vebināros, kongresos u.c. līdzīgos pasākumos; 

2.3.7. sadarbība un iekļaušanās Latvijas Republikas un starptautisko organizāciju sastāvā, ja 

to darbība nav pretruna ar LKF un Starptautiskās Kinoloģiskās federācijas (FCI) statūtiem; 

2.3.8. citas metodes atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

2.4. Savas saistībās LKKK atbild ar visu tai piederošo mantu. Biedrības biedri nav atbildīgi par 

LKKK saistībām un parādiem. LKKK neatbild par tas biedru saistībām un parādiem. 

 

III BIEDRU UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

 

3.1. Par biedrības biedru var kļūt fiziska persona no 16 gadu vecuma, kura atzīst un pilda LKKK un 

LKF statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku iesniegumu. Iesnieguma formu un tam klāt 

pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LKKK valde. 

3.2. LKKK valde 3.1.punktā minēto iesniegumu izskata 2 (divu) nedēļu laikā no iesnieguma 

iesniegšanas dienas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pretendenta iesniegumu, var uzaicināt pretendentu. 

3.3. Valdes pieņemto lēmumu par atteikumu uzņemt personu par biedru, pretendents rakstveidā var 

pārsūdzēt 10 dienu laikā no tā saņemšanas biedru kopsapulcei, kura to izskata tuvākajā kopsapulcē. Ja 

arī biedru kopsapulce noraida pretendenta lūgumu uzņemt par biedru, pretendents var iesniegt 

atkārtotu iesniegumu ne ātrāk kā pēc viena gada no iesnieguma iesniegšanas dienas.  

3.4. Biedrības LKKK biedrs vienlaikus var būt citu biedrību un nodibinājumu biedrs, ja šo 

organizāciju statūti nav pretrunā ar LKKK un LKF statūtiem. 

3.5. Par biedrības LKKK biedru nevar kļūt fiziska persona, kura izslēgta no kādas citas LKF sastāvā 

esošas biedrības, ja biedrs izslēgts par LKF statūtu un nolikumu pārkāpumiem. 

3.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. 

3.7. Kluba valde ir tiesīga izslēgt biedru no LKKK ar valdes lēmumu, paziņojot par to rakstiski 

likumā noteiktajā laikā, sekojošos gadījumos: 

3.7.1. ja biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus; 

3.7.2. ja biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

3.7.3. ja biedrs rupji vai atkārtoti pārkāpj LKKK un LKF statūtus un/vai nolikumus; 

3.7.4. ja biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un normatīvajos aktos noteikto; 

3.7.5.  ja biedrs necienīgi vai apmelojoši izsakās par LKKK vai LKF; 

3.7.6.  ja biedrs grauj LKKK vai LKF reputāciju; 

3.7.7.  ja biedrs pārkāpj LKKK Ētikas kodeksu. 

3.8. Jautājumu par LKKK biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo 



biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis 

valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LKKK un tā motivācija 

jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža; 

3.9. Biedrībai obligāti jāinformē citi LKF biedri par LKKK biedra izslēgšanu. 

3.10. Saņemot LKKK valdes lēmumu par biedra izslēgšanu, biedram 10 dienu laikā no lēmuma 

saņemšanas ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu LKKK kopsapulcē, iesniedzot rakstveida 

iesniegumu. LKKK kopsapulce jautājuma izskatīšanai tiek sasaukta ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu 

laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.  

3.11. LKKK darbībā kā biedri var piedalīties šādas personas ar īpašu statusu, kuru tiesības un 

pienākumus nosaka statūti: 

3.11.1. ārvalstīs dzīvojošs biedrs - fiziska persona no 16 gadu vecuma, kura nedzīvo Latvijas 

Republikas teritorijā, atzīst un pilda LKKK un LKF statūtus un kura ir pilntiesīgs biedrs kādā 

no saviem nacionālajiem klubiem, kurš darbojas Starptautiskās kinoloģijas federācijas (FCI) 

sastāvā; 

3.11.2. asociētais biedrs ir Latvijas Republikā dzīvojoša, 16 gadu vecumu sasniegusi, fiziska persona, 

kura ir pilntiesīgs biedrs kādā no LKF klubiem un kuras īpašumā ir Rodēzijas ridžbeka vai 

basendži šķirnes suns, kurš piedalās LKKK rīkotajās kursinga sacensībās un treniņos,  atzīst un 

pilda LKKK un LKF statūtus. 

IV BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

4.1. LKKK biedriem ir tiesības: 

4.1.1. piedalīties LKKK kopsapulcē ar balsstiesībām; 

4.1.2. piedāvāt savu kandidatūru ievēlēšanai LKKK valdē un citās pārvaldes institūcijās; 

4.1.3. saņemt regulāru informāciju par LKKK un LKF lemjošo struktūru pieņemtajiem lēmumiem; 

4.1.4. Piedalīties LKKK un LKF rīkotajos pasākumos; 

4.1.5. ievērojot LKF un LKKK statūtus, pastāvīgi darboties; 

4.1.6. iesniegt visās biedrības un LKF pārvaldes institūcijās savus priekšlikumus; 

4.1.7. piebiedroties starptautiskajām organizācijām, kuru statūti nav pretrunā ar LKF statūtiem. 

4.1.8. iesniegt priekšlikumus par LKKK darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli; 

 

4.2. LKKK biedru pienākumi ir: 

4.2.1. ievērot LKF un biedrības statūtu un citu direktīvo dokumentu prasības; 

4.2.2. pildīt biedrības valdes un LKF lemjošo institūciju lēmumus; 

4.2.3. ievērot pret citiem LKKK biedriem cienīgas attieksmes noteikumus; 

4.2.4. nomaksāt biedru naudu (ik gadu līdz 1.martam); 

4.2.5. saudzīgi apieties ar biedrības un LKF īpašumu; 



4.2.6. aktīvi darbojoties atbalstīt LKKK mērķu un uzdevumu īstenošanu; 

4.2.7. paaugstināt savu zināšanu līmeni ar kinoloģiju saistītos jautājumos; 

4.2.8. rūpēties par sava suņa veselību un labturību; 

4.3. LKKK asociētiem biedriem ir visas biedru tiesības, izņemot:. 

4.3.1. balsstiesības kopsapulcē; 

4.3.2. statūtu 4.1.2.punktā noradītās tiesības; 

4.3.3 tiesības veikt vaislas darbību ar LKKK starpniecību  

4.4. LKKK ārvalstīs dzīvojošiem biedriem  ir tikai tiesības saņemt informāciju par LKKK rīkotajiem: 

4.4.1. semināriem un piedalīties tajos; 

4.4.2.  izstādēm, sacensībām un treniņiem, un reģistrēties uz tām par kluba biedra cenām. 

4.5. LKKK ārvalstīs dzīvojošiem biedriem  nav tiesības veikt vaislas darbību ar LKKK starpniecību. 

4.6. Strīdus jautājumos biedri vispirms vēršas pie LKKK izpildinstitūcijas un tikai pēc tam LKF. 

 

V BIEDRĪBAS PĀRVALDE 

LKKK pārvaldes institūcija ir kopsapulce un valde.  

VI BIEDRĪBAS KOPSAPULCE 

 

6.1. Biedrības kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija. To sasauc reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim. 

Ja tās sasaukšanu kavē svarīgi iemesli, valde var kopsapulci atlikt līdz traucēkļu novēršanai, bet ne 

ilgāk par diviem mēnešiem.  

6.2. Uzaicinājumu uz kopsapulci kopā ar tās dienas kartību nosūta katram biedram ne vēlāk kā 4 

nedēļas pirms kopsapulces norises dienas.  Uzaicinājums tiek nosūtīts biedram uz biedra epastu un 

izvietojot informāciju par kopsapulci LKKK tīmekļvietnē un LKKK sociālajā Facebook kontā. 

6.3. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LKKK biedri. Biedri piedalās 

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

piedalīties un balsot kopsapulcē izdodama rakstveidā. Viens pārstāvis var pārstāvēt ne vairāk kā trīs 

biedrus. Asociētie biedri ir tiesīgi piedalīties kopsapulcē bez balsstiesībām. 

6.4. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 1/3  (viena trešdaļa) balsstiesīgo biedru. 

6.5. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 

vairāk nekā 1/2 (puse)  no biedriem. 

6.6. Ja kopsapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar šīs nodaļas 6.4. un 6.5.punktu, valde ne 

vēlāk kā pēc piecām nedēļām no jauna sasauc biedrības kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā 

kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja 

kopsapulcē piedalās vismaz divi biedri. 

6.7. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja kopsapulce lemj par 

darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu, vai lietas izbeigšanu pret šo biedru. 

6.8. Kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces 



gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. 

6.9.Lēmumu pieņemšana notiek atklāti balsojot, ja kopsapulce nenolemj citādi. 

6.10.Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. 

6.11.LKKK kopsapulce: 

6.11.1. noklausās un apstiprina valdes priekšsēdētāja, revīzijas un citu komisiju atskaiti par 

biedrības darbību atskaites periodā; 

6.11.2. apstiprina atskaites perioda finanšu atskaiti un pieņem nākamā perioda budžeta plānu; 

6.11.3. aizklāti vai atklāti balsojot ievēlē Valdes locekļus; 

6.11.4. ievēlē nepieciešamo (revīzijas, ciltsdarba, izstāžu) komisiju locekļus uz 2 gadiem, 

apstiprina komisiju priekšsēdētājus. Vajadzības gadījumā pēc Valdes ieteikuma lemj par citu 

komisiju izveidošanu; 

6.11.5. lemj jautājumu par biedru izslēgšanu no biedrības ar 3/4 (trīs ceturtdaļu) klātesošo balsu 

vairākumu; 

6.11.6. izdara grozījumus un labojumus statūtos ar 3/4 (trīs ceturtdaļu) klātesošo balsu 

vairākumu; 

6.11.7. nosaka biedrības darbības virzienus un principus; 

6.11.8. izlemj jautājumu par biedrības iestāšanos citās organizācijās un izstāšanos no tām; 

6.11.9. nosaka iestāšanās un biedru naudas apmēru. 

6.12. Biedrības kopsapulcei ir tiesības: 

6.12.1. izteikt neuzticību un pārvēlēt valdes priekšsēdētāju, Valdi un revīzijas komisijas 

locekļus; 

6.12.2. uzticēt savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanā  biedrības Valdei. 

VII ĀRKĀRTAS KOPSAPULCE  

 

7.1. Ārkārtas kopsapulci sasauc ar biedrības Valdes lēmumu: 

7.1.1. pēc valdes priekšsēdētāja,  2/3 (divas trešdaļas) Valdes locekļu vai revīzijas komisijas 

pieprasījuma; 

7.1.2. ja to rakstiskā veidā pieprasa vismaz 1/10 (viena desmitā daļa) daļa biedrības biedru. 

7.2. Valde nekavējoties sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, 

pieprasa ne mazāk ka 1/10 (viena desmitā daļa) biedru. 

7.3. Ārkārtas kopsapulces uzdevums ir izskatīt jautājumus, kas ir par iemeslu tās sasaukšanai, dienas 

kartībā var iekļaut arī jebkurus citus aktuālus jautājumus. 

7.4. Ja ārkārtas kopsapulce tiek sasaukta pēc revīzijas komisijas pieprasījuma, tad tās priekšsēdētājs 

vai kāds no locekļiem kļūst par kopsapulces vadītāju. 

VIII LKKK VALDE 

8.1. LKKK izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem, 



8.2. Valdes no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš pārstāv LKKK un  organizē 

valdes darbu, kā arī atbildīgo sekretāru un ciltsdarba vadītāju.  

8.3. Valdes pilnvaru laiks ir 3 (trīs) gadi.  

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē. 

8.5. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt LKKK atsevišķi, pārējie valdes locekļi – kopīgi. 

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

8.7. Valde: 

8.7.1. veic biedrības organizatorisko un finansiālo darbību; 

8.7.2. rīkojas ar LKKK īpašumu un līdzekļiem, īstenojot biedrības statūtos noteiktos mērķus un 

uzdevumus. 

8.8. Valdes sēdē var piedalīties Revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis, kuram ir tikai 

izteikšanās tiesības. 

8.9. Valde sanāk ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos. 

8.10. Valde īsteno kopsapulces pieņemtos lēmumus un lemj visus ar biedrības darbību saistītos 

jautājumus, izņemot tos jautājumus, kas statūtos vai kopsapulcē ir deleģēti pieņemt citām institūcijām 

vai personām. 

8.11. Valdes sēdi vada valdes priekšsēdētājs vai tā prombūtnē, kāds cits no valdes locekļiem. 

8.12. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse tās locekļu. Valde lēmumus pieņem ar 

vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās līdzīgi, tad izšķirošā ir valdes priekšsēdētaja balss. 

8.13. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso 

par lēmuma pieņemšanu. 

8.14. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists. 

8.15. Valdes lēmumi, kas skar biedru intereses un darbību, tiek izsūtīti visiem biedriem 30 dienu laika 

pēc sēdes norises dienas. 

8.16. Valde: 

8.16.1. apstiprina finansu atskaites; 

8.16.2. apstiprina biedrības gada bilanci, izdevumu tāmes; 

8.16.3. apstiprina biedrības darba plānu tekošajam gadam; 

8.16.4. izstrādā un apstiprina biedrības nolikumus, reglamentu un citus darba dokumentus; 

8.16.5. uzklausa un apstiprina LKKK obligāto komisiju atskaites, vada un kontrole komisiju 

darbu; 

8.16.6. izskata ar savu biedru darbību saistītos jautājumus, pieņem lēmumus par apbalvojumu 

piešķiršanu un soda sankciju - brīdinājuma, rājiena, biedra izslēgšanas piemērošanu biedriem; 

8.16.7. par savu darbu atskaitās LKKK kopsapulcei. 

8.17. Valdes loceklis var  jebkurā laikā iesniegt LKKK paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.  

IX REVĪZIJAS KOMISIJA 



9.1. LKKK saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir revīzijas komisija. 

9.2. Revīzijas komisiju veido 3 locekļi, kurus ievēlē kopsapulce. 

9.3. Revīzijas komisija no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru. 

9.4. Revīzijas komisijas sastāvā nevar ievēlēt Valdes locekļus  

9.5. Revīzijas komisija: 

9.5.1. kontrolē LKKK statūtu un kopsapulces lēmumu izpildi, pārbauda biedrības Valdes 

saimnieciskās un finanšu darbības atbilstību LKF statūtiem. 

9.5.2. Ne retāk kā reizi gadā veic LKKK mantas un finanšu līdzekļu revīziju. Sagatavo atzinumu par 

revīzijas rezultātiem, kas tiek iesniegts valdei.  

9.5.3. sniedz atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.5.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.5.5. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; 

9.6. Revīzijas komisija ir tiesīga pieprasīt Valdei nepieciešamības gadījumā pieaicināt speciālistus uz 

līguma pamata. 

9.7. Par revīzijas rezultātiem revīzijas komisija ziņo biedrības kopsapulcei. 

9.8. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās 2/3 revīzijas komisijas locekļu. Revīzijas 

komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas 

priekšsēdētaja balss. 

X LKKK KOMISIJAS 

10.1. Papildus revīzijas komisijai LKKK saskaņā ar statūtu 6.11.4. apakšpunktu var tikt izveidotas 

Ciltsdarba, Izstāžu un citas komisijas pēc nepieciešamības. 

10.2. Komisiju veido priekšsēdētājs un ne mazāk kā 3 un ne vairāk ka 7 komisijas locekļi. 

10.3. Komisija īsteno LKKK kopsapulces un Valdes lēmumus savas kompetences ietvaros. 

10.4. Komisijas uzdevumi ir: 

10.4.1. savā darbībā vadīties pēc LKKK kopsapulces un Valdes lēmumiem; 

10.4.2. izstrādāt LKKK reglamentus, nolikumus un citus darba dokumentus; 

10.4.3. plānot savu darbu kalendārajam gadam; 

10.4.4. organizēt savā jomā pasākumus LKKK; 

10.4.5. kontrolēt LKKK biedru darbu savas kompetences ietvaros; 

10.4.6. periodiski atskaitīties LKKK valdei par savu darbu. 

10.5. Komisiju priekšsēdētāji par savu komisiju darbu atskaitās LKKK kopsapulcei.                         

     XI BALSOŠANA 

11.1. Ja attiecīgajos normatīvajos dokumentos nav paredzēts citādi, tad jautājumus izšķir ar vienkāršu 

balsu vairākumu.  

11.2. Balsot un iesniegt priekšlikumus drīkst tikai tie biedri, kas paredzētā termiņā pilnībā 



samaksājuši biedru naudu. 

XII LKKK SAIMNIECISKĀ UN FINANSIĀLĀ DARBĪBA 

12.1. LKKK finanses veido: 

12.1.1. ikgadējie biedru naudas maksājumi; 

12.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi; 

12.1.3. ienākumi no biedrības rīkotajiem pasākumiem; 

12.1.4. citi maksājumi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Biedra naudu veido noteikta pamatsumma, kura tiek iemaksāta katru gadu līdz 

1.martam, dalības maksa zootehniskajos pasākumos. 

12.3. Ja kāds biedrs nav nomaksājis biedra naudu noteiktajā termiņā, tad tiek uzskatīts, ka no tā gada 

2.marta viņš ir izstājies no LKKK. Lai atjaunotu savu statusu, viņam biedrībā jāiestājas no jauna. 

12.4. Biedrībai ir naudas līdzekļi (tai skaitā valūta), īpašums un citas materiālās vērtības. 

12.5. Par finanšu gadu uzskata kalendāro gadu. 

12.6. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti statūtos paredzēto uzdevumu īstenošanai, tai skaitā: 

12.6.1. telpu īrei un komunālajiem maksājumiem; 

12.6.2. pasta, telefona, faksa, interneta apmaksai; 

12.6.3. vērtīga vaislas materiāla iegādei; 

12.6.4. LKKK vadības komandējuma ceļa un uzturēšanās izdevumu apmaksai; 

12.6.5. biedrības reklamēšanai. 

12.7. Paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem ir valdes priekšsēdētājam. 

12.8. Biedrībai ir tiesības: 

12.8.1. pastāvīgi noteikt savu līdzekļu izlietošanu un sadali; 

12.8.2. veikt jebkura veida saimniecisko darbību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem; 

12.8.3. norakstīt nolietotās materiālās vērtības. 

XIII BIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA. 

13.1. Biedrība tiek reorganizēta vai izbeidz savu darbību saskaņā ar kopsapulces lēmumu, ja par to 

nobalso 3/4  balsstiesīgo biedru. 

13.2. Kopsapulce ieceļ LKKK likvidatoru, kas piedzen parādus, pārdod LKKK mantu, apmierina 

kreditoru prasījumus un pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas 

ziedo atlikušo LKKK mantu jebkurai dzīvnieku patversmei.  

 

Statūti apstiprināti LKKK kopsapulcē  

2022.gada 24.aprīlī 

Latvijas Kurtu un kursinga kluba 

valdes priekšsēdētāja I.Pastore 


