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NORAKSTS
Biedrība “Latvijas Vindsērfinga asociācija”
reģistrācijas Nr. 40008024257

STATŪTI
jaunā redakcijā uz 2019.gada 17.janvāri
1. NOSAUKUMS
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Vindsērfinga asociācija” (turpmāk
tekstā - Asociācija), kuras mērķis ir vienot, organizēt, vadīt un attīstīt
vindsērfinga sporta veidu Latvijā.
2. ASOCIĀCIJAS MĒRĶI UN DARBĪBAS TERMIŅŠ
2.1. Asociācijas darbības mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. veicināt vindsērfinga attīstību un popularizēšanu Latvijā;
2.1.2. popularizēt vindsērfingu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu
un popularizēt vindsērfingu jauniešu vidū;
2.1.3. organizēt un koordinēt vindsērfinga izaugsmi Latvijā no
sagatavošanas grupām līdz augstākā līmeņa sporta
sasniegumiem;
2.1.4. koordinēt un organizēt vietēja un starptautiska mēroga
sporta pasākumus;
2.1.5. organizēt Latvijas čempionātus, visās vējdēļu klasēs,
saskaņojot tos ar augstākstāvošām organizācijām;
2.1.6. uzturēt vējdēļu burātāju buru numuru reģistru;
2.1.7. organizēt jauno sportistu mācības;
2.1.8. sadarboties ar vietējām un starptautiskām burāšanas
organizācijām.
2.2. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
3. ASOCIĀCIJAS BIEDRI, BIEDRU UZŅEMŠANA, IZSTĀŠANĀS
UN IZSLĒGŠANA
3.1. Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura juridiska persona, kuras
darbība saistīta ar vindsērfingu.
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Asociācijā var būt asociētie biedri. Par asociēto biedru var kļūt
jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras darbība saistīta ar
vindsērfingu.
Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā pieņem Asociācijas
biedru sapulce, ja pieteicējs iesniedzis valdei noteiktas formas
pieteikumu un samaksājis valdes noteiktos maksājumus.
Pieteikumu par biedra uzņemšanu izskata tuvākajā Asociācijas
biedru sapulce sēdē.
Ja Asociācijas biedru sapulce ir nolēmusi neuzņemt pieteicēju par
Asociācijas biedru, tad viņam tiek atgriezta iemaksātā nauda un
viņam ir tiesības iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada
termiņa izbeigšanās.
Asociācijas biedra izslēgšana:
3.6.1. Asociācijas valde var izslēgt biedru no Asociācijas, ja viņš :
3.6.1.1. iesniedzis rakstisku iesniegumu par izstāšanos,
3.6.1.2. laicīgi nenomaksā biedru naudu,
3.6.1.3. un/vai pārkāpj statūtus, sporta ētiskos un morāles
principus,
3.6.1.4. un/vai ar savu darbību kaitē Asociācijas interesēm,
mērķa un uzdevumu sasniegšanai.
3.6.2. Asociācijas valdes motivēts lēmums, rakstveidā jāpaziņo
izslēgtajam biedram, piecu dienu laikā no tā pieņemšanas
brīža.
3.6.3. Izslēgtajam biedram ir tiesības pārsūdzēt valdes lēmumu
Asociācijas biedru sapulcē, ja viņš nokārtojis visas saistības
attiecībā pret Asociāciju.

4. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Asociācijas biedriem ir tiesības:
4.1.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē, tajā skaitā:
4.1.1.1.būt pārstāvētam Asociācijas pilnsapulcē ar vienu balsi;
4.1.1.2.izvirzīt vienu pārstāvi ievēlēšanai Asociācijas valdē;
4.1.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā
iepazīties ar visu Asociācijas institūciju protokoliem,
lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, iesniegt
priekšlikumus par Asociācijas darbību un tās uzlabošanu,
aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. brīvi darboties citās biedrībās vai nodibinājumos;
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4.2.

4.3.

4.1.5. izstāties no Asociācijas, par to rakstiski informējot valdi.
Asociācijas biedra pienākumi ir:
4.2.1. ievērot šos statūtus, Asociācijas biedru sapulces un valdes
lēmumus;
4.2.2. samaksāt biedru naudu par kalendāro gadu ne vēlāk kā
pirmajā biedru sapulcē attiecīgajā gadā. Biedru naudas
apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka biedru sapulces
apstiprināts Nolikums;
4.2.3. augsti turēt Asociācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas
grauj Asociācijas prestižu sabiedrībā;
4.2.4. sekmēt Asociācijas mērķu sasniegšanu un savu iespēju
robežās līdzdarboties Asociācijas uzdevumu izpildē.
Asociētiem biedriem ir visas šo statūtu 4.punktā minētās tiesības un
pienākumi, izņemot 4.1.1.punktā minētās tiesības piedalīties
Asociācijas pārvaldē.

5. BIEDRU SAPULCE
5.1. Asociācijas biedru sapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija.
Biedru sapulcē ar lēmējtiesībām piedalās katra biedra viens
pilnvarots pārstāvis.
5.2. Asociācijas biedru sapulces kompetences jautājumi ir:
5.2.1. apstiprināt gadskārtējo valdes pārskatu par Asociācijas
darbību un budžeta izpildi;
5.2.2. apstiprināt Asociācijas budžetu un darba plānu nākamajam
gadam, kā arī nepieciešamības gadījumā grozīt pašreizējā gada
budžetu;
5.2.3. izlemt citus būtiskus jautājumus.
5.3. Kārtējā Asociācijas biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu
reizi gadā. Paziņojumu par kārtējās biedru sapulces sasaukšanu
ievieto Asociācijas mājaslapā un nosūta katram Asociācijas biedram
ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sapulces norises.
5.4. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru
sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne
mazāk, kā viena desmitā daļa biedru.
5.5. Asociācijas biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā
puse no visiem Asociācijas biedriem.
5.6. Ja Asociācijas biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ,
ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce,
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5.7.
5.8.

kas ir tiesīga pieņemt lēmumus, ar nosacījumu, ka tajā piedalās
vismaz viena trešdaļa no visiem Asociācijas biedriem.
Asociācijas biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk, kā puse no sapulcē klātesošajiem Asociācijas biedriem.
Lēmums par Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai statūtu
grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā divas
trešdaļas no biedru sapulcē klātesošajiem Asociācijas
biedriem.

6. VALDE
6.1. Asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trim) valdes
locekļiem (tai skaitā, valdes priekšsēdētāja).
6.2. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Asociāciju atsevišķi,
pārējie 2 valdes locekļi savas pārstāvības tiesības realizē tikai kopā
ar vismaz 1 (vienu) citu Asociācijas valdes locekli.
6.3. Asociācijas valdi un priekšsēdētāju ievēl uz diviem gadiem.
6.4. Valdes locekļus un valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus
ievēlē ar Asociācijas biedru sapulces lēmumu.
6.5. Kandidēt uz valdes locekļa amatu var Asociācijas biedra pilnvarota
persona.
6.6. Asociācijas ikdienas darba un valdes lēmumu izpildes
nodrošināšanai Valdei ir tiesības iecelt izpilddirektoru.
6.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā
Asociācijas biedru pilnsapulces kompetencē.
6.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2 (divi) valdes
locekļi.
7. REVIDENTS
7.1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic
revidents, kuru ievēl valde uz vienu gadu.
7.2. Asociācijas revidents nevar būt Asociācijas valdes loceklis.
7.3. Revidents:
7.3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
7.3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;
7.3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;
7.3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās
darbības uzlabošanu.
7.4. Revidents veic revīziju Asociācijas biedru sapulces noteiktajos
termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
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7.5.

Asociācijas biedru sapulce apstiprina Asociācijas gada pārskatu tikai
pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Rīgā, 2019.gada 17.janvārī
Biedrības “Latvijas Vindsērfinga asociācija”
Biedru sapulces protokola pareizības apliecinātājs:
Arnis Krauklis

(paraksts)

Biedru sapulces vadītājs:
Jānis Jēkabsons

(paraksts)

Biedru sapulces protokolētājs:
Jānis Jēkabsons

(paraksts)

Valdes priekšsēdētājs:

Toms Jēkabsons

(paraksts)
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