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1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1.

Sporta biedrību apvienības nosaukums ir “Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk
tekstā - LKA).

1.2.

LKA nosaukums angļu valodā ir Latvian Curling Association.
2. nodaļa. LKA mērķi un uzdevumi.

2.1.

LKA mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. popularizēt kērlingu un veicināt tā attīstību ar izglītojošu un sportisku
pasākumu palīdzību Latvijā un pasaulē;
2.1.2. veicināt augstas klases kērlinga spēlētāju sagatavošanu;
2.1.3. apvienot sporta klubus, sporta skolas un citas organizācijas, kuras
nodarbojas un atbalsta kērlingu;
2.1.4. sekmēt jaunatnes un visu interesentu piedalīšanos kērlinga nodarbībās;
2.1.5. organizēt treneru, tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas celšanas
seminārus;
2.1.6. LKA biedru pārstāvība valsts un nevalstiskajās Latvijas sporta organizācijās,
kā arī LKA biedru un Latvijas pārstāvniecība Pasaules Kērlinga Federācijā un citās
starptautiskās organizācijās;
2.1.7. Latvijas čempionātu kērlingā organizēšana sieviešu, vīriešu, junioru un mix
komandām;
2.1.8. Latvijas kērlinga izlašu un to vadības sastāva apstiprināšana;
2.1.9. Ziedotāju un sponsoru piesaistīšana kērlinga attīstībai Latvijā;
2.1.10. Kērlinga spēles inventāra un materiālu tehniskās bāzes attīstīšana.
3. nodaļa. LKA darbības termiņš.

3.1.

LKA ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās LKA, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.

Par LKA biedra kandidātu un biedru var kļūt juridiska persona, kuras darbība ir
saistīta ar kērlingu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma
formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LKA valde.

4.2.

Vispirms biedrs tiek uzņemts LKA kā biedra kandidāts.

4.3.

Lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu LKA vai biedra statusa piešķiršanu
biedra kandidātam pieņem valde. Biedru sapulce pieņem lēmumu par biedra
kandidāta vai biedra statusa piešķiršanu biedra kandidātam, ja pieteicējs ir
pārsūdzējis valdes lēmumu.
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4.4.

Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena
mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi,
kurā izskata pieteicēja lūgumu, 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.

4.5.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei viena
mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja
lūgumu un pieteicējs nav uzņemts par LKA biedru, viņš var iesniegt atkārtotu
pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.6.

Biedra kandidāta tiesības un pienākumi, kā arī biedra kandidāta atbildība pret LKA,
sākas ar biedra kandidāta statusa piešķiršanas brīdi. Ar šo brīdi biedra kandidāts
maksā biedra kandidāta iestāšanās maksu un biedru sapulces noteikto ikgadējo
LKA biedra kandidāta maksu biedru sapulcē noteiktā kārtībā un termiņos.

4.7.

LKA biedra kandidātam ir tiesības iesniegt LKA valdei rakstisku lūgumu valdei par
statusa maiņu uz LKA biedru, ja no LKA valdes lēmuma par LKA biedra kandidāta
statusa piešķiršanas brīža ir pagājis vismaz viens gads. Valdes noraidošo lēmumu
pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei viena mēneša laikā no tā
pieņemšanas dienas.

4.8.

Biedra kandidāts un biedrs var jebkurā laikā izstāties no LKA, rakstveidā paziņojot
par to valdei.

4.9.

Biedru var izslēgt no LKA ar valdes lēmumu, ja:
4.9.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.9.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.9.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.9.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar sporta ētiskajiem un morāles
principiem, kā arī ar šajos statūtos noteikto;
4.9.5. valdei kļuvis zināms, ka biedrs vai biedra kandidāts iestājies citā Latvijā
reģistrētā sporta organizācijā, kura pretendē uz dalību Pasaules Kērlinga Federācijā
un pēc saviem mērķiem un uzdevumiem ir līdzīga LKA.

4.10.

Biedru var izslēgt no LKA, ja biedru sapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu
pieņemts motivēts lēmums par biedra izslēgšanu no LKA.

4.11.

Jautājumu par LKA 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 biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā
izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
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4.12.

Ja lēmumu par LKA biedra izslēgšanu pieņem valde, biedram ir tiesības prasīt
jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē viena mēneša laikā no valdes lēmuma
pieņemšanas dienas.

4.13.

Jautājumā par biedra kandidāta izslēgšanu no LKA piemērojami šo statūtu
noteikumi, kas regulē biedra izslēgšanu no LKA.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1.

LKA biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties LKA pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par LKA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LKA
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos LKA organizētajos pasākumos un sacensībās, iesniegt
priekšlikumus par LKA darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. izstāties no LKA;
5.1.5. izmantot LKA tehnisko bāzi un inventāru biedru sapulces noteiktā kārtībā;
5.1.6. izmantot LKA simboliku LKA valdes noteiktajā kārtībā.

5.2.

LKA biedru kandidātiem ir statūtu 5.1.punktā minētās biedra tiesības, izņemot
5.1.1.punktā minētās tiesības piedalīties LKA pārvaldē.

5.3.

LKA biedru un biedru kandidātu pienākumi:
5.3.1. ievērot LKA statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.3.2. regulāri maksāt biedra vai biedra kandidāta naudu;
5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LKA mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.3.4. rakstveidā LKA valdei paziņot par savu rekvizītu maiņu 10 (desmit) dienu
laikā.

5.4.

Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1.

Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LKA teritoriālās un citas
struktūrvienības.

6.2.

Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LKA regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LKA biedru sapulce.
7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1.

Biedru sapulce ir augstākā LKA lēmējinstitūcija.
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7.2.

Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LKA biedri un biedru kandidāti. Biedru
sapulcē LKA biedru pārstāv persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai ir rakstveidā
noformēta pilnvara. Katram biedram ir viena balss. Biedru kandidātiem nav
balsstiesību.

7.3.

Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 15. martam.

7.4.

Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LKA biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5.

Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot
katram biedram rakstisku uzaicinājumu un biedru sapulcē plānoto dienas kārtību.

7.6.

Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7.

Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8.

Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LKA darbības
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem biedriem.
8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1.

LKA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes
locekļus ievēl uz 4 (četru) gadu termiņu.

8.2.

Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēl LKA prezidentu (valdes
priekšsēdētāju), kurš organizē valdes darbu.

8.3.

Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē, tai skaitā apstiprināt LKA gada pārskatu. Valde ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās vismaz četri valdes locekļi. Valde lēmumu pieņem ar klātesošo balsu
vairākumu.

8.4.

LKA prezidents (valdes priekšsēdētājs) ir tiesīgs pārstāvēt LKA atsevišķi. Valdes
locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LKA kopā ar vēl vienu valdes locekli.

8.5.

Par valdes locekļa pienākumu pildīšanu var tikt noteikta atlīdzība. Atlīdzības
apmēru un izmaksas kārtību nosaka biedru sapulce. Valdes loceklis var prasīt tādu
izdevumu segšanu, kas saistīti ar LKA valdes locekļa pienākumu izpildi, šo
izdevumu segšanas apjomu un kārtību nosaka valde.
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8.6.

Valde ir tiesīga izveidot citas institūcijas, ja tas nepieciešams LKA mērķu un
uzdevuma realizēšanai.
9. nodaļa. Revidents

9.1.

LKA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2.

LKA revidents nevar būt LKA valdes loceklis.

9.3.

Revidents:
9.3.1. veic LKA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par LKA budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par LKA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4.

Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.

9.5.

LKA valde apstiprina LKA gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
10. nodaļa. Biedru nauda

10.1.

LKA biedri maksā biedru naudu ne retāk kā vienu reizi gadā. Biedru naudas
apmēru nosaka biedru sapulce.

10.2.

LKA biedra kandidāti maksā biedra kandidāta maksu ne retāk kā vienu reizi gadā.
Biedru kandidāta maksas apmēru nosaka biedru sapulce.

Valdes priekšsēdētāja

______________________ / I.Palma /

Valdes loceklis

______________________ / O.Briedis /

Statūti apstiprināti Biedru sapulcē Rīgā, Biķernieku ielā 121h, 2017. gada 2. jūnijā.
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