BIEDRĪBAS
"LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA"
STATŪTI

(jaunā redakcija)

2021.gads

1.NODAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA (turpmāk tekstā – Biedrība) ir biedrība, kas apvieno
Latvijas taekvondo sporta veida juridiskās personas, kas saistīti ar šo sporta veidu, kā arī citas
Latvijas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar šo sporta veidu, lai veicinātu taekvondo un
para-taekvondo attīstību Latvijā.
1.punkts. Biedrības nosaukums
Biedrības nosaukums ir "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA".
2.punkts. Biedrības simbolika
1) Biedrības simbolika ir:
1) pilna emblēma:

2) saīsināta emblēma:

3) preču zīme:

3.punkts. Biedrības darbības teritorija
1) Biedrība darbojas Latvijas teritorijā.
2) Biedrība savā darbībā balstās uz šiem Statūtiem, Pasaules taekvondo (World Taekwondo (WT))
noteikumiem, World Taekwondo Europe (WTE) noteikumiem, un Latvijas Republikas spēkā esošo
un Biedrībai saistošo likumdošanu.
2.NODAĻA
DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES
1.punkts. Biedrības mērķi un uzdevumi
1) Biedrības mērķi ir:
1) iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darba spēju atjaunošana un
paaugstināšana;
2) fiziski aktīva dzīves veida popularizēšana, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana;
3) taekvondo popularizēšana;
4) taekvondo attīstīšanas sekmēšana, popularizācija starp iedzīvotājiem, augstu sportisko
rezultātu sasniegšanas stimulēšana;
5) sekmēt un nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu nodarboties ar taekvondo;
6) atbalstīt un attīstīt pielāgoto taekvondo sportu un para taekvondo.
2.punkts. Darbības metodes
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Biedrības darbības mērķu un uzdevumu izpildei Biedrība veic:
1) sacensību, t.sk. čempionātu, atlases maču un citu sporta pasākumu organizēšana;
2) semināru, izstāžu, treniņnometņu, paraugdemonstrējumu organizēšana;
3) nacionālo izlašu komandu sagatavošana un piedalīšanās citu organizāciju un valstu
rīkotājās sacensībās;
4) līdzekļu sagāde kluba materiāli tehnikās bāzes radīšanai, inventāra, iekārtu u.c. materiālo
vērtību iegādei un īrei;
5) saimnieciskās darbības veikšana Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;
6) Biedrības simbolikas izgatavošana un realizēšana.
3.NODAĻA
BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.NODAĻA
BIEDRI
1. punkts. Biedri
1) Par Biedrības Biedru var būt jebkura juridiskā persona, kurā ir apvienotas personas, kas nodarbojas
ar taekvondo, un kura ir gatava atzīt un ievērot Biedrības statūtus, kas arī ietver Biedram saistošo
World Taekwondo (WT) un World Taekwondo Europe (WTE) noteiktās kārtības ievērošanu. Par
Biedrības Biedru var būt sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, ja tiek
ievērots šajā punktā un Sporta likuma 10. panta 3.1 daļā noteiktais.
2) Attiecības starp Biedrību un Biedru sporta jomā tiek veidotas uz sadarbības līguma pamata.
Sadarbības līguma projektu apstiprina Biedrības kopsapulce (Kongress).
3) Biedrības Biedram, tai skaitā Asociētajam biedram, ir jāatbilst visām sekojošajām prasībām:
a) Biedra statūtu noteikumi nav pretrunā ar Biedrības, WT un WTE statūtu noteikumiem, kā arī
Biedra noteikumi un nolikumi attiecībā uz taekvondo nodarbībām nav pretrunā ar Biedrības,
WT un WTE noteikumiem un nolikumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīviem aktiem;
b) Visas Biedra sporta zāles, kurās ir veiktas nodarbības ar taekvondo, atbilsts Biedrības, WT,
WTE un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
c) Biedram ir vismaz viens treneris, kurš Latvijas Republikā var strādāt par sporta speciālistu
taekvondo (treneri) un viņš ir saņēmis starptautiski atzītu dokumentu, kas apstiprina trenera
kvalifikāciju vismaz vienā taekvondo virzienā (WT versija);
d) Biedrs nedrīkst būt par citas sporta organizācijas biedru vai dalībnieku, ja šī sporta
organizācija nav WT un WTE biedrs vai dalībnieks;
e) Biedrs un tajā reģistrētās fiziskās personas (sportisti, treneri, tiesneši u.tml.) nav nodarījuši
zaudējumus vai kaitējumu Biedrībai vai Biedrības interesēm, kā arī Biedrs un tajā reģistrētās
fiziskās personas (sportisti, treneri, tiesneši u.tml.) neveic darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības
Statūtu un nolikumu noteikumiem vai sporta ētikas un morāliem principiem.
2.punkts. Asociētais biedrs
1) Biedrības darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu – Asociētais biedrs, kuru tiesības un
pienākumus nosaka šie Statūti. Šajos Statūtos noteiktie Biedru pienākumi arī ir saistoši Asociētiem
biedriem, ja Statūtos tieši nav noteikts citādi.
2) Asociētie biedri maksā asociētā biedru naudu, ja Biedrības valde nav nolēmusi citādi.
3) Asociētajam biedriem ir tiesības:
a) saņemt informāciju par Biedrības darbību, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību;
b) piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, ja vien šajos Statūtos nav noteikts
cits;
c) izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu;
d) ar Biedrības simboliku rīkot sacensības un cita veida sporta pasākumus, ja iepriekš ir
saņemta Biedrības valdes piekrišana.
e) piedalīties Biedru kopsapulcē (Kongresā) bez balsu tiesībām.
4) Asociētajiem biedriem ir sekojošie pienākumi:
a) ievērot Biedrības statūtus, Biedrības noteikumus un nolikumus, un pildīt Biedru kopsapulces
(Kongresa) un valdes lēmumus, kā arī ievērot un pildīt WT un WTE noteikumus, Sporta likumu
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un nodrošināt, ka tos ievēro arī pašu biedri, to amatpersonas un Asociētā biedra treneri,
instruktori, tiesneši un sportisti;
b) maksāt Asociētā biedra naudu, ja Biedrības valde nav nolēmusi citādi;
c) ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
d) augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju
sabiedrībā;
e) nerīkot ar Biedrību nesaskaņotas sacensības un nepiedalīties sacensībās, kas nav iekļautas
Biedrības oficiālajā kalendārā vai nacionālas taekvondo federācijas, kas ir WT un WTE biedrs,
oficiālajā kalendārā, kā arī nodrošināt ka Asociētā biedra sportisti, treneri un instruktori
nepiedalās šajā punktā minētajās sacensībās;
f) nereklamēt un nepopularizēt citu ar Biedrību nesaistītu taekvondo organizāciju;
h) ievērot piemērojamās antidopinga konvencijas, likumus, noteikumus, reglamentus un cita
veida dokumentus, kas uzliek attiecīgus pienākumus, un nodrošināt, ka tos ievēro arī pašu
biedri, amatpersonas un Biedra treneri, instruktori, tiesneši un sportisti;
i) sniegt Biedrības valdei nepieciešamo informāciju par savu sporta darbību un sasniegtajiem
rezultātiem;
j) reģistrēt Biedrībā Asociētā biedra sportistus, kas vēlas reģistrēties Biedrībā, iesniedzot
Biedrības valdei sportista iesniegumu un citus nepieciešamus dokumentus, kā arī nodrošināt, ka
Biedrībā reģistrētie Asociētā biedra sportisti, instruktori un treneri ir saņēmuši Biedrības un WT
licences.
5) Biedrības Izpildkomiteja ar savu lēmumu var atņemt personai Asociētā biedra statusu un izslēgt to
no Biedrības sekojošu iemeslu dēļ:
a) Asociētais biedrs neatbilst Biedrības Statūtu 4.nodaļas 1.punkta 3.apakšpunktā norādītajām
prasībām;
b) Asociētais biedrs nepilda Kongresa, Izpildkomitejas vai valdes lēmumu vai neievēro šos
Statūtus un citus saistošus Biedrības dokumentus, tajā skaitā pārkāpj WT vai WTE noteikumus vai
Sporta likumu vai citus normatīvus aktus , kas regulē Biedra darbību sporta jomā;
c) Asociētais biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības pret Biedrību vai pārkāpj citu
Biedrības biedru tiesības;
d) Asociētais biedrs vai ar Asociēto biedru saistīta fiziskā persona (amatpersona, treneris,
instruktors, sportists u.tml.) veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtu un nolikumu
noteikumiem vai sporta ētikas un morāliem principiem, vai ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu
Biedrībai vai Biedrības interesēm;
e) Asociētais biedrs pārkāpj sadarbības līgumu (Statūtu 4.nodaļas 1.punkts 2.apakšpunkts);
f) ja pirms izslēgšanas pret Asociēto biedru bija piemēroti divi disciplinārsodi;
g) Asociētais biedrs nokavē asociētā biedra naudu vai cita Biedrības rēķina apmaksas termiņu
vairāk par 2 (diviem) mēnešiem.
3.punkts. Biedru iestāšanās Biedrībā
1) Par iestāšanos Biedrībā kandidāts iesniedz Biedrības valdei noteiktās formas rakstisko pieteikumu
ar nepieciešamiem dokumentiem un apmaksa maksu par pieteikuma izskatīšanu. Pieteikuma formu
un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu un maksu par pieteikuma izskatīšanu nosaka Biedrības
valde. Biedrības valde var izveidot komisiju, kura pārbauda kandidāta sporta darbību un tā atbilstību
Biedrības Statūtu un nolikumu noteikumiem. Biedrības Izpildkomiteja izskata komisijas darbības
rezultātus, pieņemot lēmumu attiecībā uz kandidāta pieteikumu par iestāšanos Biedrībā.
2) Izpildkomitejai kandidāta pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Izpildkomitejas sēdi, kurā
izskata kandidāta pieteikumu, uzaicina pašu kandidātu. Kandidāts Izpildkomitejas sēdē piedalās ar
likumīgo vai pilnvaroto pārstāvju starpniecību. Kandidāta likumīgā vai pilnvarotā pārstāvja
neierašanās nav šķērslis Izpildkomitejas lēmuma pieņemšanai.
3) Par Biedru nevar tikt uzņemts kandidāts, kas neatbilst Biedrības statūtos noteiktajām prasībām.
Izpildkomiteja pieņem lēmumu par kandidāta uzņemšanu Biedrībā un piešķir viņam Asociētā biedra
statusu ne vairāk kā uz vienu gadu vai motivēto lēmumu par atteikumu uzņemt kandidātu Biedrībā.
4) Izpildkomitejai par pieņemto lēmumu ir jāpaziņo kandidātam nedēļas laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
5) Izpildkomitejas lēmums par kandidāta uzņemšanu Biedrībā stājās spēkā, ja kandidāts viena mēneša
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas:
a) ir samaksājies iestāšanas maksu;
b) ir noslēdzis ar Biedrību sadarbības līgumu (Statūtu 4.nodaļas 1.punkts 2.apakšpunkts);
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c) ir nodrošinājis visu kandidāta sportistu reģistrēšanu Biedrībā, kas vēlas reģistrēties Biedrībā,
atbilstoši Biedrības noteikumiem un kandidāta sportisti ir saņēmuši Biedrības taekvondo pases,
Biedrības un WT licences.
6) Izpildkomitejas noraidošo lēmumu kandidāts divdesmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas var
rakstveidā pārsūdzēt Biedru kopsapulcei (Kongresam). Biedru kopsapulce (Kongress) izskata
kandidāta sūdzību tuvākās sēdes laikā. Ja arī Biedru kopsapulce (Kongress) noraida kandidāta
lūgumu, kandidāts nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne
ātrāk kā pēc viena gada termiņa izbeigšanās.
7) Biedru kopsapulce (Kongress) tuvākajā sēdes laikā izskata Izpildkomitejas lēmumu par kandidāta
uzņemšanu Biedrībā un pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem:
- apstiprināt Izpildkomitejas lēmumu par kandidāta uzņemšanu Biedrībā, atstājot viņam Asociētā
biedra statusu;
- uzņemt kandidātu Biedrībā ar Biedra statusu.
8) Biedrības Izpildkomiteja ar savu lēmumu var atņemt personai Biedra statusu un piešķirt viņam
Asociētā biedra statusu sekojošu iemeslu dēļ:
a) Biedrs neatbilst Biedrības Statūtu 4.nodaļas 1.punkta 3.apakšpunktā norādītajām prasībām;
b) Biedrs nepilda Kongresa, Izpildkomitejas vai valdes lēmumu vai neievēro šos Statūtus un citus
saistošus Biedrības dokumentus, tajā skaitā pārkāpj WT vai WTE noteikumus vai Sporta likumu vai
citus normatīvus aktus, kas regulē Biedra darbību sporta jomā;
c) Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības pret Biedrību vai pārkāpj citu Biedrības
biedru tiesības;
d) Biedrs vai ar Biedru saistīta fiziskā persona (amatpersona, treneris, instruktors, sportists u.tml.)
veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtu un nolikumu noteikumiem vai sporta ētikas un
morāliem principiem, vai ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Biedrībai vai Biedrības interesēm;
e) Biedrs pārkāpj sadarbības līgumu (Statūtu 4.nodaļas 1.punkts 2.apakšpunkts);
f) ja pret Biedru bija piemēroti divi disciplinārsodi;
g) Biedrs nokavē Biedra naudu vai cita Biedrības rēķina apmaksas termiņu vairāk par 2 (diviem)
mēnešiem.
Izpildkomitejas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. Biedrs var pārsūdzēt Izpildkomiteja
lēmumu šīs nodaļas 6.punkta 4.daļā noteiktājā kārtībā.
4.punkts. Biedru nauda
1) Visi Biedri maksā Biedru naudu.
2) Biedru naudas apmēru nosaka Biedrības valde un ar savu lēmumu apstiprina Izpildkomiteja.
Biedru naudas samaksas kārtību nosaka Biedrības valde.
3) Biedru naudas samaksas nokavējums par 2 (diviem) mēnešiem ir uzskatāms par rupju statūtu
pārkāpumu.
4) Biedra izstāšanas vai izslēgšanas gadījumā samaksātā Biedru nauda netiek atmaksāta.
5.punkts. Biedru izstāšanās
1) Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
2) Pamatojoties uz Biedra rakstisko paziņojumu valde tuvākās sēdes laikā pieņem lēmumu, ar kuru
apstiprina Biedra izstāšanos no Biedrības. Ja savā rakstiskā paziņojumā Biedrs nav norādījis konkrēto
datumu, no kuras viņš izstājas no Biedrības, tad uzskatāms, ka Biedrs ir izstājies no Biedrības ar
valdes lēmuma pieņemšanas dienu.
6.punkts. Biedru izslēgšana
1) Biedru var izslēgt no Biedrības ar Izpildkomitejas lēmumu sekojošu iemeslu dēļ:
1) Biedrs nokavē Biedra naudu vai cita Biedrības rēķina apmaksas termiņu vairāk par 2
(diviem) mēnešiem;
2) Biedrs nepilda Kongresa, Izpildkomitejas vai valdes lēmumus vai neievēro šos Statūtus vai
citus saistošus Biedrības dokumentus, vai WT vai WTE noteikumus, Sporta likumu vai citus
normatīvos aktus, kas regulē Biedra darbību sporta jomā;
3) Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības pret Biedrību vai pārkāpj cita Biedra
tiesības;
4) Biedrs vai ar Biedru saistīta fiziskā persona (amatpersona, treneris, instruktors, sportists
u.tml.) veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtu un nolikumu noteikumiem vai
sporta ētikas un morāliem principiem, vai ir nodarījis zaudējumus vai kaitējumu Biedrībai vai
Biedrības interesēm;
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5) Biedrs nepilda noslēgto starp Biedrību un biedru sadarbības līguma noteikumus (Statūtu
4.nodaļas 1.punkts 2.apakšpunkts);
6) Biedrs neatbilst Biedrības Statūtu 4.nodaļas 1.punkta 3.apakšpunktā norādītajām prasībām;
7) ja pret Biedru bija piemēroti trīs disciplinārsodi.
3) Jautājumu par Biedra izslēgšanu Izpildkomiteja izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo
Biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra neierašanās nav šķērslis
Izpildkomitejas lēmuma pieņemšanai. Motivēto lēmumu par Biedra izslēgšanu no Biedrības
Izpildkomiteja rakstveidā paziņo Biedram 5 (piecu) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Izpildkomitejas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
4) Biedrības Izpildkomitejas lēmumu par Biedra izslēgšanu Biedrs rakstveidā var pārsūdzēt biedru
sapulcei (Kongresam) viena mēneša laikā no lēmuma par izslēgšanu pieņemšanas. Ja biedru sapulce
(Kongress) noraida Biedra sūdzību, Izpildkomitejas lēmums par Biedra izslēgšanu paliek spēkā un
Biedrs var iesniegt atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā ne ātrāk kā pēc gada termiņa
izbeigšanās.
5) Biedrības Izpildkomiteja, izskatot jautājumu par Biedra izslēgšanu no Biedrības, var piešķirt viņām
Asociētā biedra statusu. Biedra statusa maiņa uz Asociētā biedra statusu neietekmē uz Biedra treneru,
instruktoru, sportistu un tiesnešu reģistrāciju un stāvokli Biedrībā.
7.punkts. Biedru tiesības, pienākumi un ierobežojumi
2) Biedrības Biedriem ir noteikti sekojošie pienākumi un Biedrības Biedri apņemas:
a) ievērot Biedrības statūtus, Biedrības noteikumus un nolikumus, pildīt Biedru kopsapulces
(Kongresa), Izpildkomitejas un valdes lēmumus, ievērot un pildīt WT un WTE noteikumus, Sporta
likumu un nodrošināt, ka tos ievēro arī pašu biedri, to amatpersonas un Biedra treneri, instruktori,
tiesneši un sportisti;
b) maksāt Biedru naudu;
c) ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
d) augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;
e) nepiedalīties citu taekvondo organizāciju rīkotajos pasākumos;
f) nereklamēt un nepopularizēt citu taekvondo organizāciju, izņemot Biedrību;
g) piedalīties Kongresā tikai caur tiem saviem likumīgiem vai pilnvarotiem pārstāvjiem – fiziskām
personām, kas ir izgājušas reģistrāciju Biedrībā Biedrības noteiktajā kārtībā;
h) noslēgt ar Biedrību taekvondo sporta sadarbības līgumu;
i) nerīkot ar Biedrību nesaskaņotas sacensības un nepiedalīties sacensībās, kas nav iekļautas Biedrības
oficiālajā kalendārā vai nacionālas taekvondo federācijas, kas ir WT un WTE biedrs, oficiālajā
kalendārā, kā arī nodrošināt ka Biedra sportisti, treneri un instruktori nepiedalās šajā punktā minētajās
sacensībās;
j) nodrošināt Biedra sportistu, treneru, tiesnešu piedalīšanos dažāda veida sacensībās un sporta
pasākumos, kurus organizē Biedrība, kā arī ikgadējā Latvijas čempionātā taekvondo;
k) ievērot piemērojamās antidopinga konvencijas, likumus, noteikumus, reglamentus un cita veida
dokumentus, kas uzliek attiecīgus pienākumus, un nodrošināt, ka tos ievēro arī pašu biedri,
amatpersonas un Biedra treneri, instruktori, tiesneši un sportisti;
l) sniegt Biedrības valdei nepieciešamo informāciju par savu sporta darbību un sasniegtajiem
rezultātiem;
m) reģistrēt Biedrībā Biedra sportistus, kas vēlas reģistrēties Biedrībā, iesniedzot Biedrības valdei
sportista iesniegumu un citus nepieciešamus dokumentus kā arī nodrošināt, ka Biedrībā reģistrētie
Biedra sportisti, instruktori un treneri ir saņēmuši Biedrības un WT licences.
3) Saistības Biedram var noteikt ar Biedru kopsapulces (Kongresa), Izpildkomitejas vai valdes
lēmumu. Nosakot Biedram saistības, kas atšķiras no citu Biedru saistībām, ir nepieciešama šā Biedra
piekrišana.
4) Sporta pasākumos, kurus organizē Biedrība vai ārvalsts nacionālas taekvondo federācijas, kas ir
WT un WTE biedri, turpmāk - nacionālās taekvondo federācijas, var piedalīties Biedri un ar tiem
pieteiktie dalībnieki: fiziskās personas, kas ir reģistrētas Biedrībā atbilstoši Biedrības noteikumiem un
ir saņēmušas Biedrības taekvondo pases, Biedrības un WT licences. Biedra sportisti, kas nav reģistrēti
Biedrībā, var piedalīties Biedrības un nacionālo taekvondo federāciju sacensībās, ja tas ir paredzēts
attiecīgu sacensību nolikumos.
5) Biedrs un ar Biedru saistītas fiziskās personas (Biedra amatpersonas, sportisti, treneri, instruktori,
tiesneši u.tml.) nedrīkst būt saistīti ar jebkuru citu taekvondo organizāciju, kuru neatzīst WT vai
WTE. Biedrs un ar Biedru saistītas fiziskās personas nedrīkst piedalīties šādas taekvondo
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organizācijas rīkotajos pasākumos. Biedram ir pienākums nodrošināt ka ar Biedru saistītas fiziskās
personas izpilda šajā punktā noteiktus nosacījumus. Biedrība var anulēt reģistrāciju Biedrībā,
taekvondo pasi un Biedrības un WT licences ar Biedru saistītai fiziskajai personai, ja tā pārkāpj šajā
punktā noteiktos nosacījumus.
5.NODAĻA
BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
Ar Izpildkomitejas lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības
nolikums, ko apstiprina Izpildkomiteja.
6.NODAĻA
BIEDRU KOPSAPULCE (KONGRESS)
1.punkts. Biedru kopsapulce (Kongress)
1) Biedru kopsapulce (Kongress) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
2) Biedru kopsapulcē (Kongresā) ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības Biedri. Biedri – juridiskās
personas piedalās Biedru kopsapulcē (Kongresā) ar likumīgā vai pilnvarotā pārstāvja starpniecību.
Pilnvara piedalīties un balsot Biedru kopsapulcē (Kongresā) izdodama rakstveidā.
2.punkts. Biedru kopsapulces (Kongresa) sasaukšana
1) Valde sasauc Biedru kopsapulci (Kongresu), ja Biedru kopsapulces (Kongresa) sasaukšana
nepieciešama Biedrības interesēs, bet ne retāk kā vienu reizi divos gados.
2) Bez tam ik pēc 4 (četriem) gadiem tiek sasaukta Biedrības pārskata-vēlēšanu kopsapulce
(Kongress) Biedrības valdes un Izpildkomitejas vēlēšanai.
3) Ārkārtas Biedru kopsapulce (Kongress) var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa no Biedriem, norādot sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas Biedru
kopsapulces (Kongresa) sasaukšanai jāpastāv tādiem ārkārtējiem apstākļiem, kas ir saistīti ar
Biedrības darbību vai var kaitēt Biedrības interesēm un kas apstiprina Biedru kopsapulces (Kongresa)
sasaukšanas ārkārtējo nepieciešamību. Visus šo apstākļu apstiprinošus dokumentus ir jāiesniedz
Valdei, lai tā varētu pieņemt attiecīgo lēmumu.
4) Valde nosaka Biedru kopsapulces (Kongresa) sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību, kā arī
nosaka balsošanas kvotas un pārstāvniecības normas Biedru kopsapulces (Kongresa) dalībniekiem.
5) Valdes pienākums ir telefoniski, rakstiski vai citādākā veidā paziņot Biedrības Biedriem par Biedru
kopsapulces (Kongresa) sasaukšanu. Par biedru sapulces sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par
grozījumu izdarīšanu statūtos, valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu,
lēmuma pieņemšanu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju valde
Biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu vismaz 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas.
6) Valdes sekretāra pienākums ir savlaicīgi sagatavot materiālus Biedru kopsapulcei (Kongresam) tā,
lai Biedru kopsapulce (Kongress) noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem
materiāliem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotiem
lēmumu projektiem.
7) Biedriem ir pienākums Valdes noteiktā termiņā pirms Biedru kopsapulces (Kongresa) paziņot
Valdei tā likumīgā vai pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu un personu kodu, kurš Biedra vārdā
piedalīsies Biedru kopsapulcē (Kongresā), paziņojumam pievienojot rakstisko pilnvaru piedalīties un
balsot Biedru kopsapulcē (Kongresā) vai dokumentu, kas apliecina likumīgā pārstāvja tiesības
pārstāvēt Biedru.
3.punkts. Biedru kopsapulces (Kongresa) norise
1) Biedru kopsapulce (Kongress) ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgiem
biedriem. Biedru kopsapulce (Kongress) ir tiesīga lemt par grozījumu izdarīšanu statūtos, ja tajā
piedalās vismaz trīs ceturtdaļas no balsstiesīgiem Biedriem.
2) Ja Biedru kopsapulce (Kongress) nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc trīs
nedēļām no jauna sasauc Biedru kopsapulci (Kongresu). Sasauktā Biedru kopsapulce (Kongress) ir
tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka Biedru kopsapulcē
(Kongresā) piedalās vismaz divi balsstiesīgie biedri.
3) Biedru kopsapulci (Kongresu) atklāj un vada Valdes priekšsēdētājs, ja Biedri neievēlē citu sapulces
vadītāju.
4) Biedru kopsapulce (Kongress) ievēlē arī protokolistu un balsu skaitītāju.
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5) Biedru kopsapulces (Kongresa) gaita tiek protokolēta.
5) Biedru kopsapulces (Kongresa) gaita tiek protokolēta.
4.punkts. Biedru kopsapulces (Kongresa) lēmumi
1) Biedru kopsapulces (Kongress) lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem balsstiesīgiem Biedriem.
2) Katram Biedram Biedru kopsapulcē (Kongresā) ir viena balss. Biedrs nebalso, ja Biedru
kopsapulce (Kongress) lemj par darījuma noslēgšanu ar šo Biedru vai prasības celšanu vai lietas
izbeigšanu pret šo Biedru.
5.punkts. Biedru kopsapulces (Kongresa) protokols
1) Biedru kopsapulces (Kongresa) protokolā norāda:
a) Biedrības nosaukumu;
b) institūciju (personu), kura sasauc Biedru kopsapulci (Kongresu);
c) Biedru kopsapulces (Kongresa) norises vietu un laiku;
d) laiku, kad Biedriem paziņots par Biedru kopsapulces (Kongresa) sasaukšanu, un paziņošanas
veidu;
e) Biedrības kopējo Biedru skaitu un, ja sapulcē saskaņā ar Biedrības statūtiem piedalās Biedru
pārstāvji, — Biedru pārstāvju kopējo skaitu, kāds nepieciešams, lai būtu pārstāvēti visi Biedri;
f) sapulcē klātesošo Biedru (Biedru pārstāvju) skaitu;
g) darba kārtības jautājumus;
h) darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
i) balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu “par” vai “pret” par katru lēmumu;
j) pieņemtos lēmumus.
k) Citas nepieciešamas ziņas.
2) Biedru kopsapulces (Kongresa) protokolu paraksta Biedru sapulces vadītājs un protokolists.
Augstāk minēto personu parakstus un dokumenta pareizību apliecina Valdes priekšsēdētājs ar savu
parakstu un Biedrības zīmogu.
6.punkts. Biedru kopsapulces (Kongresa) kompetence
1) Biedru kopsapulces (Kongresa) kompetencē ir:
a) apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
b) ievēlēt un atsaukt valdi, prezidentu (valdes priekšsēdētāju) un Ģenerālsekretāru;
c) ievēlēt un atsaukt revidentu;
d) ievēlēt un atsaukt Biedrības Izpildkomitejas locekļus;
e) izvērtēt biedrības budžetu;
h) izlemt jautājumus par jaunu Biedru uzņemšanu vai Biedru izslēgšanu no Biedrības, kā arī par īpaša
statusa piešķiršanu Biedram;
i) izlemt sūdzības par Valdi, Izpildkomiteju un revidentu;
j) pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju;
k) lemt jautājumu par speciālo fondu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
l) izlemt citus jautājumus, ko Valde nolemj nodot Biedru kopsapulcei (Kongresam);
m) apstiprināt sadarbības līgumu (Statūtu 4.nodaļas 1.punkts 2.apakšpunkts).
7.NODAĻA
IZPILDINSTITŪCIJA
1.punkts. Valde
1) Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Biedrības Valde ir ikdienas darbības, koordinācijas un šajos
statūtos noteikto īpašo pienākumu un tiesību institūcija.
2) Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Visiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt
Biedrību atsevišķi.
3) Par valdes locekli var būt pilngadīga rīcībspējīga fiziskā persona, kura atbilsts visiem zemāk
minētiem nosacījumiem:
1) persona ir reģistrēta Biedrības fizisko personu reģistrā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus un ir
saņēmusi Biedrības licenci;
2) persona ir nostrādājusi ne mazāk kā vienu gadu Biedrības Biedra institūcijās (treneris,
tiesnesis, administrators u.tml.);
3) personu ievēlēšanai valdes locekļa amatā piedāvāja Biedrības Biedrs.
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4) Valde var noteikt atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi. Ar Biedrības valdes lēmumu
valdes loceklim var atlīdzināt tādus izdevumus, kas saistīti ar viņa amata pienākumu izpildi un kuri
radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.
2.punkts. Valdes sastāvs
1) Valde sastāv no trīs valdes locekļiem:
a) Prezidents (valdes priekšsēdētājs);
b) Ģenerālsekretārs;
c) Vice-prezidenta.
2) Biedrības valdi, prezidentu (valdes priekšsēdētāju), Ģenerālsekretāru un Vice-prezidentu ievēlē
Biedru kopsapulce (Kongress) uz 4 gadiem.
3) Ja valdes loceklis pirms valdes pilnvaru termiņa izbeigšanas ir atstājis amatu, tad Izpildkomitejai ir
tiesības lemt par pagaidu valdes locekļa ievēlēšanu, kas pilda savus pienākumus līdz tuvākajai Biedru
kopsapulcei. Ja Valdes priekšsēdētājs pirms valdes pilnvaru termiņa izbeigšanas ir atstājis amatu vai
atteicies turpināt pildīt amata pienākumus, tad Valdes priekšsēdētāja amatā stājas Vice-prezidents, bet
Izpildkomiteja ievelē Vice-prezidenta amatā pagaidu valdes locekli. Šajā gadījumā Valdes
priekšsēdētājs un Vice-prezidents izpilda savus pienākumus līdz tuvākajai Biedru kopsapulcei.
4) Valde apstiprina pieteikšanas kārtību uz valdes locekļa amatu.
3.punkts. Valdes kompetence
1) Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru kopsapulces (Kongresa)
kompetencē, t.sk. valde:
1) nodrošina Biedru kopsapulces (Kongresa) lēmumu izpildi;
2) valda un pārzina Biedrības lietas, kas nav Biedru kopsapulces (Kongresa) kompetencē;
3) pārstāv Biedrību jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām;
4) pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un
Biedru sapulces lēmumiem;
5) kārto uzdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
6) sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
7) vadoties no veicamo darbu apjoma, nosaka darbinieku skaitlisko un personālo sastāvu, kā
arī darba samaksas apmēru, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus un Biedru kopsapulces
(Kongresa) noteiktos limitus;
8) iesniedz apstiprināšanai Biedru kopsapulcei (Kongresam) nepieciešamos dokumentus;
9) apstiprina Biedra un Asociētā Biedra izstāšanos no Biedrības;
10) nosaka katram valdes loceklim jomu, par kuras darbību tas atbild;
11) izlemj citus šajos Statūtos noteiktus jautājumus un citus ikdienas jautājumus;
12) apstiprināt vai noraidīt valdes izveidotās komisijas lēmumus;
13) apstiprina Biedrības gada pārskatu. Valde apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc
Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas;
14) izdod un apstiprina Biedrības Biedriem saistošus nolikumus, noteikumus un pieņem cita
veida saistošus lēmumus.
2) Biedru kopsapulce (Kongress) var noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Valdei ir nepieciešama
Biedru kopsapulces (Kongresa) piekrišana.
3) Valdes efektīvas darbības nodrošināšanai katrs no valdes locekļiem sastāda ikgadējo darbības plānu
par to jomu, par kuras darbību tas atbild.
4) Nepieciešamo funkciju realizēšanai valde var izveidot komisijas.
4.punkts. Valdes lēmumu pieņemšana
1) Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs vai
Ģenerālsekretārs.
2) Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2 (divi) Valdes locekļi.
3) Valde lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
4) valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso
par lēmuma pieņemšanu.
5.punkts. Valdes sēdes protokols
1) Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot
katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu.
2) Ja valdes loceklis nepiekrīt Valdes pieņemtajam lēmumam un balso pret to, viņš par pieņemto
lēmumu nav atbildīgs, tomēr valdes pieņemtais lēmums viņam ir jāpilda. Pēc valdes locekļa
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pieprasījuma, kas balsojis „pret” valdes sēdē izskatāmo jautājumu, viņa iebildumus ieraksta
protokolā.
3) Protokolu paraksta divi valdes locekli un tās glabājas Biedrībā.
4) Valdes protokols ir Biedrības biedriem atklāts dokuments.
8.NODAĻA
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
1.punkts. Valdes priekšsēdētājs
Biedrības valdes priekšsēdētājs kā Biedrības prezidents ir pārstāvniecības un vispārējās vadības
institūcija.
2.punkts. Valdes priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtība
1) Valdes priekšsēdētāju ievēlē Biedru kopsapulce (Kongress). Valdes priekšsēdētājs organizē valdes
darbu.
2) Valdes priekšsēdētājam atsakoties no amata vai viņa rīcības nespējas gadījumā, Valdes
priekšsēdētāja amatu līdz kārtējai Biedru kopsapulcei (Kongresam) izpilda Vice-prezidents.
3) Vice-prezidents pilda Valdes priekšsēdētāja pienākumus, ja Izpildkomitejas priekšsēdētājs ir
prombūtnē (slimība, komandējums, atvaļinājums u.tml.).
3.punkts. Valdes priekšsēdētāja tiesības
Valdes priekšsēdētājam ir tiesības:
1) oficiāli pārstāvēt Biedrību Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās.
2) sastādīt un parakstīt Biedrības vārdā nodomu protokolus un līgumus, kuri pēc tam apstiprināmi
Valdē.
3) pieprasīt un saņemt visus nepieciešamo informāciju no Biedrības institūcijām.
4) iekļaut Biedru kopsapulces (Kongresa) vai Valdes sēdes kārtībā neparedzētus jautājumus.
5) sasaukt Biedru kopsapulces (Kongresu) vai Valdes sēdes, ieteikt to darba kārtību un vadīt tās.
6) Valdes priekšsēdētājam ir izlemjoša balss Valdes sēdēs, gadījumā, ja balsu skaits ir vienlīdzīgs.
4.punkts. Valdes priekšsēdētāja kompetence
1) reprezentē Biedrību attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un starptautiskajām
organizācijām.
2) rūpējas par Biedrības reputāciju, patstāvīgi izvēloties laiku un veidu, kā to saglabāt un vairot;
3) pārrauga notikumus Biedrībā un izvērtē to atbilstību statūtiem, Biedru kopsapulces (Kongresa)
lēmumiem un Biedrības darbības mērķiem.
4) izsaka attieksmi gadījumos, kad viņš to uzskata par vēlamu vai pat nepieciešamu.
9.NODAĻA
ĢENERĀLSEKRETĀRS
Biedrības Ģenerālsekretārs ir Biedrības prezidenta (valdes priekšsēdētāja) palīgs, kura pienākumus
apstiprina Biedrības valde.
91.NODAĻA
BIEDRĪBAS IZPILDKOMITEJA
1) Biedrības Izpildkomiteja ir Biedrības institūcija, kas nodrošina Biedrības darbību attiecīgajās
Biedrības darbību virzienās, noteic vispārīgo Biedrības darbības principu un stratēģiju.
2) Par Izpildkomitejas locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona, kura atbilsts visiem zemāk
minētiem nosacījumiem:
1) persona ir reģistrēta Biedrības fizisko personu reģistrā ne mazāk kā 2 (divus) gadus un ir
saņēmusi Biedrības licenci;
2) persona ir nostrādājusi ne mazāk kā vienu gadu Biedrības Biedra institūcijās (treneris, tiesnesis,
administrators u.tml.);
3) personu ievēlēšanai Izpildkomitejas locekļa amatā piedāvāja Biedrības Biedrs.
3) Biedrības Izpildkomitejas locekļu skaits ir 6 (seši).
4) Izpildkomitejas locekļi tiek ievēlēti ar Biedru kopsapulces lēmumu uz četriem gadiem.
5) Katrs Biedrs ir tiesīgs izvirzīt ievēlēšanai Izpildkomitejā savus kandidātus.
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6) Izpildkomitejas locekļus ievēlē ar vienkāršu klātesošo Biedru balsu vairākumu. Biedrības valdes
priekšsēdētājs (prezidents) un Ģenerālsekretārs automātiski tiek iekļauti Izpildkomitejas locekļu
sastāvā.
Biedrības valdes priekšsēdētājs (prezidents) automātiski kļūst par Izpildkomitejas priekšsēdētāju, bet
Ģenerālsekretārs automātiski kļūst par Izpildkomiteja priekšsēdētāja vietnieku.
7) Izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks pilda Izpildkomitejas priekšsēdētāja pienākumus tikai tad,
ja Izpildkomitejas priekšsēdētājs ir prombūtnē (slimība, komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai devis
tādu uzdevumu.
8) Izpildkomitejai ir tiesības:
a) noteikt vispārīgo Biedrības darbības principu un stratēģiju;
b) izskatīt strīdus, kas radās starp Biedrības Biedriem un starp Biedrības reģistrā reģistrētajām
personām;
c) pārstāvēt Biedrību tiesā visās Biedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes
locekļu celtajās prasībās pret Biedrību un pārstāvēt Biedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes
locekļiem;
d) pieņemt Biedrībā jaunu Biedru un Asociēto biedru;
e) mainīt Biedra statusu vai izslēgt Biedru no Biedrības;
f) apstiprināt valdes lēmumu par Biedru vai Asociēto biedru naudas apmēru;
9) Izpildkomiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Izpildkomitejas locekļiem.
Izpildkomiteja pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
10) Izpildkomitejai nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.
11) Izpildkomitejas locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar Biedru kopsapulces (Kongresa)
lēmumu.
12) Izpildkomitejas loceklis var jebkurā laikā atstāt Izpildkomitejas locekļa amatu, par to iesniedzot
paziņojumu Biedrībai.
13) Izpildkomitejas priekšsēdētājs sasauc Izpildkomiteju ne retāk kā divas reizes vienā gadā.
14) Izpildkomiteja loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
15) Izpildkomiteja iecel katru Izpildkomiteja locekli par komisijas vadītāju kadā no Biedrības
komisijām.
16) Izpildkomiteja nosaka katram Izpildkomiteja loceklim jomu, par kuras darbību tas atbild.
10.NODAĻA
KOMISIJAS
1) Biedrības nepieciešamo funkciju realizēšanai Biedrības valde var pieņemt lēmumu par komisijas
vai komisiju izveidošanu, nosakot komisijas kompetenci, funkcijas vai uzdevumus.
2) Komisijas vadītāju no Izpildkomitejas locekļiem, izņemot Prezidentu (valdes priekšsēdētāju) un
Ģenerālsekretāru, ieceļ Izpildkomiteja.
3) Komisijas vadītājs pastāvīgi ieceļ komisijas locekļus, to vārdisko sastāvu apstiprina valde.
4) Komisijas vadītājs sastāda Komisijas ikgadējo darbības plānu un iesniedz to apstiprināšanai
Izpildkomitejai.
5) Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus par tās kompetencē esošiem jautājumiem. Komisijas
lēmumiem ir tikai rekomendējošs raksturs, un komisijas pieņemtais lēmums stājās spēkā tikai, ja to
apstiprina Izpildkomiteja.
6) Biedrības valde var pieņemt lēmumu par pagaidu komisijas izveidošanu, nosakot komisijas
kompetenci, funkcijas vai uzdevumus.
11.NODAĻA
REVĪZIJAS KOMISIJA
1.punkts. Revīzijas komisija
1) Biedru kopsapulce (Kongress) var ievēlēt revīzijas komisiju Biedrības finansiālās un saimnieciskās
darbības kontrolei. Revīzijas komisijas locekļu skaits ir ne mazāk kā 2 (divi) locekļi: revīzijas
komisijas priekšsēdētājs; revīzijas komisijas loceklis. Revīzijas komisijas locekļu skaits var būt
palielināts ar kongresa lēmumu. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs veic kopējo pārvaldi pār revīzijas
komisiju. Biedru kopsapulce (Kongress) ievēl Revīzijas komisiju uz četriem gadiem.
2) Biedrības revīzijas komisijā nevar būt Biedrības valdes loceklis.
3) revīzijas komisija:
1) veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
2) dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
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3) dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
4) izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
5) sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
6) veic citus Biedru kopsapulces (Kongresa) uzticētos uzdevumus.
4) Revīzijas komisija veic revīziju Biedru kopsapulces (Kongresa) noteiktajos termiņos, taču ne retāk
kā reizi gadā.
5) Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi,
noteicošs ir Revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.
12.NODAĻA
TRENERU PADOME
1.punkts. Treneru padome
Biedrības Treneru padome ir institūcija, kuras darbības galvenais mērķis ir tehnikas apmācības
standartizācija.
2.punkts Treneru padomes sastāvs
1) Biedrības Treneru padomi izveido Biedrības valde. Biedrības valde nosaka treneru padomes
darbības termiņus un citus nosacījumus.
2) Treneru padome sastāv no izlases komandu galvenā trenera un vecākajiem treneriem, kurus iecel
un atsauc Biedrības valde. Galvenais treneris tiek iecelts par treneru padomes priekšsēdētāju.
3.punkts. Treneru padomes kompetence
Biedrības Treneru padomes kompetence ir:
1) izlases komandu sagatavošana;
2) rekomendāciju sniegšana par izlases komandu sastāvu.
13.NODAĻA
FINANSES UN MANTA
1.punkts. Finansu līdzekļu iegūšanas kartība
Biedrības līdzekļus veido:
1) Biedru iestāšanās un biedru maksas;
2) juridisko un fizisko personu ziedojumi;
3) biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
4) citi atļauti ienākumi.
2.punkts. Finansu līdzekļu izlietošanas kārtība
1) Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedru kopsapulces (Kongresa) vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
1) mērķa īstenošanai un uzdevuma izpildei;
2) darbinieku algošanai;
3) citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
2) Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbilstoši šīs nodaļas 2.punkta 1.apakšpunktā noteiktam atbild
Valde, bet kontroli pār Biedrības līdzekļu izmantošanu atbilstoši šīs nodaļas 2.punkta 1.apakšpunktā
noteiktam nodrošina Revīzijas komisija.
3.punkts. Institūcijas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus par kustamā vai nekustamā īpašuma
iegūšanu vai atsavināšanu
1) Biedrības Valde lemj par nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
2) Biedrības Valde lemj par kustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
3) Biedrības Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma
vienreizēju iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu līdz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši eiro)
apmērā.
4.punkts. Izveidotās komercsabiedrības
1) Biedru kopsapulce (Kongress) lemj visus jautājumus, kas saistīti ar komercsabiedrību izveidošanu
vai dalību.
2) Tiesiskās, finansiālās un citas attiecības ar Biedrības izveidotajām komercsabiedrībām nosaka
attiecīgo komercsabiedrības statūti.
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14.NODAĻA
REORGANIZĀCIJAS UN PAŠLIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA
1) Reorganizācija (restrukturizācija, jaunā nosaukuma taisīšana, grozījumu un papildinājumu
ierakstīšana organizācijas Statūtos) var tikt veikta ar Biedru kopsapulces (Kongresa) lēmumu pēc
Biedrības Valdes priekšlikuma, ja tas nav pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
šiem statūtiem.
2) Biedrības likvidāciju veic saskaņā ar Biedru kopsapulces (Kongresa) lēmumu iecelta likvidācijas
komisija trīs cilvēku sastāvā. Likvidācijas komisiju vada tās priekšsēdētājs.
3) Biedrības likvidācijas komisija pabeidz Biedrības iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus,
pārdod Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus,
apmierina citas pretenzijas un sakārto Biedrības dokumentus, un nodod valsts arhīvam glabāšanā.
4) Pabeidzot Biedrības likvidāciju, likvidācijas komisija iesniedz apstiprināšanai Biedrības Biedru
kopsapulcei (Kongresam) Biedrības likvidācijas bilanci.
15.NODAĻA
MANTAS UN FINANSU LĪDZEKĻU IZLIETOŠANA, JA TIEK PIEŅEMTS LĒMUMS PAR
LIKVIDĀCIJU
Atlikušo naudu un mantu Biedrībā sadala likvidācijas komisija.
16. NODAĻA
SPORTISTI, TRENERI, SACENSĪBAS UN IZLASES KOMANDA
(šajā nodaļā noteiktie nosacījumi attiecas arī uz Asociētiem biedriem un tiem ir saistoši)
1.punkts. Biedra sportistu reģistrācija Biedrībā
1) Biedrība reģistrē Biedra sportistus, kas nodarbojas ar taekvondo, pamatojoties uz sportista
iesniegumu un citiem dokumentiem, kurus Biedrs iesniedz Biedrības valdei. Biedram ir pienākums
pēc sportista lūguma reģistrēt viņu Biedrībā, iesniedzot Biedrības valdei visus nepieciešamus
dokumentus.
Biedrībā reģistrētai personai (sportists, treneris, instruktors, tiesnesis) ir pienākums 15 (piecpadsmit)
dienu laikā pēc reģistrācijas Biedrībā noformēt Biedrības licenci un WT licenci (GAL - Global
Athlete Licence)
Biedrības licences un WT licences derīguma termiņš ir viens gads.
Biedrībā reģistrētai personai (sportists, treneris, instruktors, tiesnesis) ir pienākums savlaicīgi (ne
velāk kā 10 (desmit) dienas pirms licences derīguma termiņa beigām) pagarināt Biedrības un WT
licences derīguma termiņu uz katru nākamo gadu.
2) Sportisti, kas nav reģistrēti Biedrībā, netiek iekļauti Biedrības sportistu reitingā.
3) Tikai Biedrībā reģistrētām fiziskajām personām, kurām izsniegtas Biedrības un WT licences ir
tiesības:
a) tikt ievēlētām Biedrības struktūrvienības amatos saskaņā ar Biedrības statūtiem, nolikumiem un
noteikumiem;
b) tikt iekļautām Biedrības izlases komandā;
c) tikt iekļautām Biedrības sportistu reitingā;
d) saņemt no Biedrības dokumentus, kas apstiprina sportista taekvondo josta kvalifikācijas līmeni
atbilstoši Biedrībā pieņemtiem noteikumiem;
e) saņemt Biedrības licenci un WT licences (GAL - Global Athlete Licence, GOL - Global Official
Licence).
4) Biedrības valde anulē personas (sportists, treneris, instruktors, tiesnesis) reģistrāciju Biedrībā,
taekvondo pasi un Biedrības un WT licences šādos gadījumos:
a) persona nav iestājusies sporta klubā, kas ir Biedrības Biedrs, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
lēmuma par Biedra izslēgšanu no Biedrības pieņemšanas dienas;
b) persona savlaicīgi nav noformējusi vai nav pagarinājusi Biedrības licenci un/vai WT licenci
(GAL - Global Athlete Licence vai GOL - Global Official Licence).
5) Biedrības valdei ir tiesības nereģistrēt Biedrībā personu (sportists, treneris, instruktors, tiesnesis),
nenoformēt un neizsniegt tai taekvondo pasi, Biedrības un WT licences, kā arī anulēt personas
reģistrāciju Biedrībā, taekvondo pasi, Biedrības un WT licences šādos gadījumos:
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a) persona pārkāpj Biedrības, WT vai WTE statūtus un noteikumus vai pārkāpj sportista ētikas un
uzvedības normas;
b) persona nepilda savus Biedrības, WT vai WTE statūtos, nolikumos un noteikumos noteiktus
pienākumus;
c) personas (sportista) organism tiek konstat ti WADA Antidopinga sarakst iek autie aizliegtie
prepar ti vai sportists ir p rk pis citus Pasaules antidopinga kodeksa noteikumus;
d) persona pārkāpj vai neievēro sacensību nolikumā norādītus noteikumus, sacensību galvenā tiesneša
rīkojumus;
e) persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis ir nodarījuši zaudējumus vai kaitējumu
Biedrībai vai Biedrības interesēm;
f) persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis iesniedz sūdzību par Biedrības darbību
Latvijas Sporta federāciju padomē, Latvijas Olimpiskajā Komitejā, valsts vai pašvaldības iestādēs un
to instancēs vai prasību tiesā, iepriekš neiesniedzot savu sūdzību vai prasību izskatīšanai Biedrības
strīdu komisijā;
g) persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis izplata vai sniedz nepatiesas ziņas par
Biedrību un/vai tās darbību ar nolūku panākt personai labvēlīgu rīcību vai lēmumu, t.sk. lai
neizpildītu Biedrības, WT vai WTE statūtus, nolikumus vai noteikumus;
h) persona nepilda uzņemtas saistības pret Biedrību;
i) to lūdz Biedrs, kurš ir pieprasījis personas reģistrāciju Biedrībā.
Statūti jaunajā redakcijā
apstiprināti ar Biedru kopsapulces (Kongresa) lēmumu
Rīgā, 2021.gada 13.februārī
Rīgā, 2021.gada 13.februārī
Biedrība LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA

valdes priekšsēdētājs (prezidents):

Hermanis Močaļins
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