LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

STATŪTI

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar
2019.gada 30. augusta
biedru kārtējās sapulces lēmumu

Rīga, 2019. gads.

I. NODAĻA
1.

NOSAUKUMS

1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA” (turpmāk
tekstā – „Federācija”).
1.2. Federācijas nosaukuma saīsinājums ir: “LSDF”.
2.

SIMBOLIKA

2.1. Federācijas grafiskā zīme (logo) ir:

2.2. Federācijas grafiskās zīmes un citas simbolikas izmantošanas kārtību nosaka
Federācijas valde (turpmāk tekstā – „Prezidijs”).
II. NODAĻA
MĒRĶI

1.

1.1 Federācijas mērķi ir apvienot savus biedrus, koordinēt to darbību un ar sporta dejām
saistītās norises Latvijā, lai:
1.1.1.

popularizētu nodarbošanos ar sporta dejām kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;

1.1.2.

veicinātu augstu individuālo un komandu rezultātu sasniegšanu sporta dejās;

1.1.3.

iekļautos starptautiskajā sadarbībā sporta deju attīstībai un atzīšanai par
olimpisko sporta veidu;

1.1.4.

apstiprinātu noteikumus sporta deju sacensībām (Sacensību nolikumu), sportistu
un tiesnešu uzvedības un ētikas normas, kā arī citus sporta deju sektoru
reglamentējošus dokumentus;

1.1.5.

sastādītu un apstiprinātu Latvijas Republikas teritorijā notiekošo sporta deju
sacensību kalendāru;

1.1.6.

pārraudzītu Federācijas kompetencē esošo starptautisko, valsts, novadu, pilsētu
un cita mēroga sacensību un pasākumu norisi;

1.1.7.

periodiski apstiprinātu Latvijas Republikas izlases sporta dejās sastāvu un
noteiktu valsts izlases sporta dejās dalībnieku tiesības un pienākumus;

1.1.8.

apstiprinātu dalībniekus, komandu sastāvus un delegātus līdzdalībai Latvijas
Republikā un ārvalstīs notiekošajām nozīmīgām starptautiskajām sacensībām un
citiem ar sporta dejām saistītiem pasākumiem;

1.1.9.

veiktu pasākumus sportistu, treneru un tiesnešu sagatavošanā un kvalifikācijas
celšanā;

1.1.10. pārstāvētu Federāciju un tās biedrus Latvijas Republikas un starptautiskās sporta
pārvaldes iestādēs, federāciju apvienībās, tai skaitā Pasaules Sporta deju
federācijā (World Dance Sport Federation) un citās starptautiskās organizācijās
un apvienībās;
1.1.11. Pilnveidot sadarbību un integrāciju ar dažādu deju sporta un deju apmācības
veidu dalībniekiem, pārstāvjiem un organizācijām, lai veiktu deju popularizēšanu
sabiedrībā un sasniegtu ar to saistītos sportiskos, sociālos, organizatoriskos, atbilstības,
regulējuma un sadarbības mērķus Latvijā un starptautiski.

1.2.

Federācijas darbības mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura. Tomēr
Federācija ir tiesīga likuma ietvaros veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu
Federācijas mērķus.

2.

DARBĪBAS TERMIŅŠ

Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku
III. NODAĻA
1.

BIEDRI

Federācijas mērķu sasniegšanai Federācija apvieno juridiskās personas - sporta klubus,
kas izveidoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos regulētām darbības
formām un citas juridiskās personas, kuru darbība veicina Federācijas mērķu sasniegšanu.
2.

BIEDRU IESTĀŠANĀS NOTEIKUMI

2.1. Lai kļūtu par Federācijas biedru, kandidātam ir jāiesniedz noteiktas formas
pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti.
2.2. Pēc pieteikuma saņemšanas, iesniegtos dokumentus izskata Federācijas Prezidijs.
2.3. Prezidijs pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu vai pieteikuma noraidīšanu tuvākās
Prezidija sēdes laikā, vai mēneša laikā pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas.

2.4. Ja pieteicējs nav uzņemts par Federācijas biedru, pieteicējs ir tiesīgs iesniegt
atkārtotu pieteikumu vai pārsūdzēt Prezidija lēmumu biedru sapulcē (statūtu tekstā
saukta - Konference).
2.5. Ja Prezidijs ir pieņēmis lēmumu uzņemt pieteicēju par Federācijas biedru, jaunajam
biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa Konferences noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.

BIEDRU IZSLĒGŠANAS VAI IZSTĀŠANĀS NOTEIKUMI

3.1. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Federācijas pieņem Prezidijs:
3.1.1. ja biedrs nav nomaksājis iestāšanās vai biedra naudu;
3.1.2. ja biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar Federācijas statūtos noteikto vai sporta
ētiskajiem un morāles principiem;
3.1.3. ja biedrs nepilda Konferences vai Prezidija lēmumus;
3.1.4. likumā paredzētajos gadījumos.
3.2. Jautājumu par biedra izslēgšanu Prezidijs izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamā biedra pārstāvi (pārstāvjus) un dodot biedra pārstāvjiem vārdu viedokļa
paušanai. Izslēdzamā biedra pārstāvja (pārstāvju) neierašanās nav šķērslis Prezidija
lēmuma pieņemšanai. Lēmums ar motivāciju jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas, rakstveidā paziņojot par to
Prezidijam.
4.

BIEDRU TIESĪBAS

4.1. Federācijas biedram ir tiesības ar tā pārstāvju starpniecību:
4.1.1. piedalīties Federācijas pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
4.1.2. saņemt informāciju par Federācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu
Federācijas pārvaldes institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.1.3. piedalīties visos Federācijas rīkotajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.1.4. saņemt Federācijas atbalstu un palīdzību;
4.1.5. lietot Federācijas atribūtiku un simboliku, ievērojot Federācijā saistošos
noteikumus;

4.1.6. apvienoties dažādās asociācijās vai reģionālajos centros;
4.1.7. brīvi darboties citās demokrātiskās organizācijās un to apvienībās;
4.1.8. saņemt Federācijas izdotos informācijas biļetenus un citus materiālus;
4.1.9. izstāties no Federācijas, iesniedzot Prezidijam rakstisku iesniegumu;
4.1.10. citas likumos noteiktas tiesības.
5.

BIEDRU PIENĀKUMI

5.1. Federācijas biedru pienākumi ir:
5.1.1. ievērot Federācijas statūtus un pildīt Konferences un Prezidija lēmumus;
5.1.2. regulāri Prezidija noteiktā kārtībā un termiņos, maksāt biedra naudu un citus
visiem Federācijas biedriem noteiktos obligātos maksājumus;
5.1.3. aktīvi piedalīties Federācijas mērķu un ar tiem saistīto uzdevumu realizēšanā;
5.1.4. saudzīgi apieties ar Federācijas īpašumu.
5.2. Nosakot biedram pienākumus, kas atšķiras no citu biedru pienākumiem,
nepieciešams saņemt attiecīgā biedra piekrišanu un Konferencei vai Prezidijam
pieņemt attiecīgu lēmumu.
IV. NODAĻA
1.

BIEDRU SAPULCE

Biedru sapulce ir Federācijas augstākā lēmējinstitūcija (statūtu tekstā saukta Konference).
2.

KONFERENCES SASAUKŠANA

2.1. Konferencē ir tiesīgi piedalīties visi Federācijas biedri. Ar balsošanas tiesībām
Konferencē piedalās katra biedra viens delegāts – vadītājs vai cita pilnvarota
persona.
2.2. Kārtējā Konference tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā, ja kādā no Konferencēm
netiek nolemts citādi.
2.3. Ārkārtas Konferences sasauc saskaņā ar statūtiem uz Prezidija lēmuma, Prezidenta,
revīzijas komisijas vai 1/10 daļas biedru pieprasījuma pamata, norādot sasaukšanas
iemeslu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas.

2.4. Prezidijs nosaka Konferences sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot
pieteikuma prasības.
2.5. Prezidija pienākums ir izziņot Konferenci rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai
Federācijas biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā 14 dienas pirms Konferences
sanākšanas.
2.6. Ģenerālsekretāra pienākums ir savlaicīgi sagatavot Konferences materiālus tā lai
Konference noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem,
bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu
lēmumu projektu variantiem.
2.7. Federācijas biedru pienākums ir savlaicīgi paziņot Prezidijam to personu vārdus,
uzvārdus un personu kodus, kuri pilnvaroti pārstāvēt Federācijas biedru
Konferencē, paziņojumam pievienojot attiecīgu pilnvarojumu apliecinošu
dokumentu.

3.

KONFERENCES ATKLĀŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

3.1. Konference ir rīcībspējīga, ja Konferencē ir pārstāvēti vairāk par pusi no
Federācijas biedriem.
3.2. Konferenci atklāj Prezidents vai viņa uzdevumā kāds no Prezidija locekļiem un
vada to līdz Konferences vadītāja ievēlēšanai.
3.3. Konferences sākuma daļā tiek ievēlēts arī protokolists, redakcijas komisija, balsu
skaitītāji, jāapstiprina darba kārtība un reglaments.
4.

KONFERENCES LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Konference ir pilntiesīga pieņemt saistošus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu
vairākumu. Lēmums par Federācijas darbības izbeigšanu, reorganizāciju un
darbības turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem
biedriem.
4.2. Federācijas Konference ir tiesīga noteikt, ka Federācijas biedri to pilnvaroto
personu kopumā ir tiesīgi veikt balsojumu par atsevišķiem jautājumiem neklātienē,
izmantojot pastu vai citus sakaru līdzekļus. Balsojumam ir jābūt pārbaudāmam.
4.3. Visi balsojumi par personālijām ir aizklāti, izņemot gadījumus, kad visi Konferencē
klātesošie vienbalsīgi pieprasa atklātu balsojumu.

4.4. Ja Konference nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota Konference, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
5.

KONFERENCES PROTOKOLS

5.1.

Konferences norise tiek protokolēta.

5.2.

Protokolā jānorāda:

5.2.1. Federācijas nosaukums;
5.2.2. Konferences norises vieta un laiks;
5.2.3. biedru nosaukums un to pilnvaroto pārstāvju vārdi un uzvārdi, kuri piedalās
Konferencē;
5.2.4. Konferencē klātesošo skaits (kvorums);
5.2.5. Konferences vadītāja un sekretāra, balsu skaitītāju vārds un uzvārds;
5.2.6. Konferences darba kārtība;
5.2.7. svarīgākie izteikumi, darbības un Konferencē iesniegtie priekšlikumi;
5.2.8. pieņemtie lēmumi, atzīmējot par katru lēmumu nodoto “par”, ”pret” un “atturas”
balsu skaitu;
5.2.9. citas nepieciešamās ziņas.
5.3. Konferences protokolu paraksta Konferences vadītājs un sekretārs.
5.4. Konferences protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Federācijas
birojā. Katram biedram ir tiesības iepazīties ar protokolu un izdarīt izrakstus.
Nepieciešamības gadījumā protokols iesniedzams Uzņēmumu reģistrā.
6.

KONFERENCES KOMPETENCE

6.1. Konferencei ir tiesības:
6.1.1. apstiprināt Federācijas statūtus un grozījumus tajos;
6.1.2. ievēlēt Prezidiju;
6.1.3. ievēlēt Prezidentu;

6.1.4. apstiprināt Ģenerālsekretāru pēc ievēlētā Prezidenta priekšlikuma;
6.1.5. ievēlēt revīzijas komisiju;
6.1.6. ievēlēt padomes;
6.1.7. apstiprināt gada budžetu;
6.1.8. pieņemt gada pārskatus un atskaites;
6.1.9. lemt par biedru uzņemšanu vai izslēgšanu, pārskatot Prezidija lēmumu;
6.1.10. noteikt biedru iestāšanās un biedru naudas apjomus;
6.1.11. izlemt sūdzības par Prezidiju;
6.1.12. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju;
6.1.13. lemt jautājumu par speciālo fondu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
6.1.14. izlemt citus jautājumus ko Prezidijs nolemj nodot Konferencei;
6.1.15. izlemt par citiem likumā noteiktajiem jautājumiem.
7.

PREZIDIJS

Federācijas Prezidijs (valde) ir Federācijas ikdienas vadības institūcija ar likumā un šajos
statūtos noteiktajām tiesībām un pienākumiem.

8.
8.1.

PREZIDIJA SASTĀVS
Federācijas Prezidija sastāvā ietilpst vienpadsmit Prezidija biedri:

8.1.1. Prezidents (nevar būt Latvijas Sporta deju profesionāļu federācijas biedrs);
8.1.2. Ģenerālsekretārs;
8.1.3. deviņi Prezidija biedri (no kuriem ne vairāk kā trīs var būt Latvijas Sporta deju
profesionāļu federācijas biedri).
8.2. Federācijas Prezidiju ievēl Konferencē uz diviem gadiem.
8.3. Federācijas Prezidija biedram ir tiesības saņemt atlīdzību par savu pienākumu
pildīšanu. Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar Prezidija lēmumu.

9.

PREZIDIJA KOMPETENCE

9.1. Prezidijs:
9.1.1. nodrošina Konferences lēmumu izpildi;
9.1.2. valda un pārzin Federācijas lietas Konferenču starplaikā;
9.1.3. pārvalda Federācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši
statūtiem un Konferences lēmumiem;
9.1.4. kārto uzdevumus Federācijas budžeta ietvaros;
9.1.5. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Federācijas darbībā;
9.1.6. vadoties no veicamo darbu apjoma, nosaka darbinieku skaitlisko un personālo
sastāvu, kā arī darba samaksas apmēru, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus un
Konferences noteiktos limitus;
9.1.7. iesniedz Konferencei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
9.1.8. izlemj citus ikdienas jautājumus.
10. PREZIDIJA LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Prezidija sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Prezidija sēdes sasauc
Prezidents vai Ģenerālsekretārs.
10.2. Prezidija sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk ne
locekļiem un ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums.

kā puse Prezidija

10.3. Prezidijs lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi,
noteicoša ir Prezidenta balss, bet viņa prombūtnes gadījumā- Ģenerālsekretāra.
11. PREZIDENTS
11.1. Federācijas Prezidents vada un organizē Prezidija darbu.
11.2. Federācijas Prezidentu ievēl Konference uz Prezidija pilnvaru termiņu.
11.3. Prezidenta prombūtnē, Prezidenta amata pienākumus izpilda Federācijas
Ģenerālsekretārs.
12. PREZIDENTA TIESĪBAS UN KOMPETENCE
12.1. Prezidentam ir tiesības:

12.1.1. pārstāvēt Federāciju Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
12.1.2. iekļaut Konferences un Prezidija sēžu kārtībā neparedzētus jautājumus;
12.1.3. sasaukt Konferenci vai Prezidija sēdes, ieteikt to darba kārtību;
12.1.4. vadīt Prezidija sēdes.
12.2. Prezidenta kompetencē ietilpst:
12.2.1. pārstāvēt Federāciju attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un
organizācijām;
12.2.2. pārraudzīt notikumus Federācijā un izvērtēt to atbilstību statūtiem, Konferences
lēmumiem, Prezidija lēmumiem un Federācijas darbības mērķiem;
12.2.3. izteikt attieksmi Federācijas vārdā gadījumos, kad Prezidents to uzskata par
vēlamu vai nepieciešamu;
12.2.4. sastādīt un parakstīt Federācijas vārdā nodomu protokolus un sadarbības līgumus,
kuri pēc tam apstiprināmi Prezidijā.
13. ĢENERĀLSEKRETĀRS
13.1. Ģenerālsekretāru no Konferences delegātu vidus apstiprina Konference pēc
Prezidenta priekšlikuma.
13.2. Ģenerālsekretārs atbild par:
13.2.1. Federācijas lietvedību, tās reglamentējošo dokumentu un citu materiālu
izstrādāšanu un nosūtīšanu Federācijas biedriem;
13.2.2. Latvijas apvienotā sacensību kalendāra sastādīšanas koordināciju un galīgā
varianta sagatavošanu;
13.2.3. tāmju un citu dokumentu sastādīšanu Federācijas rīkotajiem pasākumiem;
13.2.4. Federācijas biedru reģistrāciju un uzskaiti;
13.2.5. Federācijas starptautisko sakaru uzturēšanu;
13.2.6. Federācijas Prezidija sēžu un Konferenču sagatavošanu, to lēmumu izpildes
organizēšanu un kontroli.
14. PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS

Prezidents un Ģenerālsekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Federāciju katrs atsevišķi. Prezidija
biedrs, kurš nav Prezidents vai Ģenerālsekretārs ir tiesīgs pārstāvēt Federāciju tikai
kopīgi ar astoņiem Prezidija biedriem.
V. NODAĻA
1.

REVĪZIJAS KOMISIJA

Federācijas saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revīzijas komisija.
2.

REVĪZIJAS KOMISIJAS IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā ievēl Federācijas Konference.
3.
3.1.

REVĪZIJAS KOMISIJAS KOMPETENCE
Federācijas revīzijas komisija:

3.1.1. dod atsauksmi par Federācija vadības institūciju darbību;
3.1.2. dod atsauksmi par Federācijas budžetu un gada pārskatu;
3.1.3. izvērtē Federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;
3.1.4. sniedz ieteikumus par Federācijas finanšu darbības procedūru uzlabošanu;
3.1.5. veic citus Konferences uzticētos un/vai likumā noteiktos uzdevumus.
3.2. Komisija veic revīziju Konferences noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
3.3.

Revīzijas komisijai ir visas ar Latvijas likumiem piešķirtās tiesības veikt revīziju.

3.4.

Revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir 3 gadi.
VI. NODAĻA

1.

PADOMES

1.1. Federācija var iedibināt dažādus amatus un institūcijas, piešķirt tām zināmas
funkcijas. Padomes var būt:
1.1.1. tiesnešu korpuss;
1.1.2. treneru padome;

1.1.3. ētikas padome;
1.1.4. domstarpību risināšanas padome;
1.1.5. dopinga kontrolēšanas komisija;
1.1.6. citas komisijas vai padomes.
1.2. Federācijas padomes tiek veidotas atklāti, publiski izziņojot to Federācijas
biedriem, izsakot aicinājumu piedalīties padomes darbā.
1.3. Padomes izveido Federācijas Konference vai, nepieciešamības gadījumā, Prezidijs.
Padomes darbojas uz izstrādāta nolikuma pamata, kurš jāapstiprina Konferencei.
2.

STRUKTŪRVIENĪBAS

2.1. Ar Federācijas Konferences vai, nepieciešamības gadījumā, Prezidija lēmumu var
tikt izveidotas Federācijas teritoriālās un citas struktūrvienības.
2.2. Federācijas struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar
Federāciju regulē struktūrvienības nolikums, kurš jāapstiprina Konferencei.

Biedrības “LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA” PREZIDENTS:

________________________
Vito Feldmanis
Rīgā, 2011.gada 2. decembrī.

