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1. NOSAUKUMS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
1.1. Biedrības nosaukums ir ”Latvijas Loka Šaušanas Federācija”, kuras oficiālais
saīsinājums ir – LLŠF (turpmāk tekstā – LLŠF).
1.2. LLŠF nosaukuma tulkojums angļu valodā – „Latvian Archery Federation” (saīsināti –
LAF).
1.3. LLŠF ir patstāvīga biedrība, kas dibināta un darbojas Latvijas Republikā atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. LLŠF uz brīvprātības principiem
apvienojas sporta klubi, sporta skolas un citi tās kolektīvie biedri, kuru darbība ir saistīta
ar loka šaušanas sporta veidu.
1.4. LLŠF ir sava atribūtika un simbolika, ko apstiprina LLŠF Valde. LLŠF simbolikas un
atribūtikas ražošanas, tiražēšanas, izmantošanas un realizācijas tiesības pieder tikai
LLŠF un tās izmantošanas kārtību nosaka LLŠF Valde.

2. MĒRĶI UN UZDEVUMI.
2.1. LLŠF mērķi ir:

2.1.1. nodrošināt loka šaušanas sporta veida attīstību Latvijā;
2.1.2. koordinēt loka šaušanas sporta veida organizācijas, pārstāvēt un īstenot to
kopīgās intereses loka šaušanas sporta veida attīstībai un popularizēšanai;
2.1.3. pārstāvēt Latviju starptautiskajās loka šaušanas organizācijās.

2.2. LLŠF uzdevumi ir:
2.2.1. veicināt, atbalstīt un popularizēt loka šaušanas sporta veidu, iespēju
robežās uzturēt informatīvo bāzi un informēt par aktualitātēm;
2.2.2. veicināt augstu sasniegumu loka šāvēju sagatavošanu, stiprināt loka šāvēju
konkurētspēju starptautiskajā mērogā;
2.2.3. organizēt, koordinēt, atbalstīt, popularizēt un veicināt loka šaušanas
sacensības Latvijā;
2.2.4. apstiprināt Latvijas Republikas izlases komandu dalībniekus, trenerus un
pavadošās personas; nodrošināt un koordinēt Latvijas pārstāvēšanu un izlašu
komandu piedalīšanos starptautiskajās sacensībās,
2.2.5. pārstāvēt un aizsargāt LLŠF biedru un sportistu intereses, nodrošināt
godīgas spēles principa un anti-dopinga prasību ievērošanu loka šaušanā;
2.2.6. organizēt un atbalstīt loka šaušanas treneru un tiesnešu sagatavošanu,
kvalifikācijas celšanu, pieredzes apmaiņu un stažēšanos;
2.2.7. ierosināt un pieņemt lēmumus par sporta kvalifikācijas, goda nosaukumu un
citu apbalvojumu piešķiršanu sportistiem, treneriem, tiesnešiem un citām
iesaistītajām personām;



2.2.8. ar loka šaušanas sporta veida palīdzību veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un
garīgo attīstību, veselības stiprināšanu, saturīgu laika pavadīšanu ģimeņu un
cilvēku ar līdzīgām interesēm vidū.

3. DARBĪBAS TERMIŅŠ.
3.1. LLŠF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZLĒGŠANAS KĀRTĪBA.
4.1. Par biedru var būt biedrības (sporta klubi, apvienības u.c.) un citas juridiskas
personas vai organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu – loka
šaušanu.
4.2. Lai kļūtu par LLŠF biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir jāiesniedz LLŠF
Valdei iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt pievienoto dokumentu sarakstu nosaka
LLŠF Valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu LLŠF pieņem Valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir
jāuzaicina pats pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.4. Ja Valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par
biedru, ir tiesība prasīt jautājuma izskatīšanu LLŠF kopsapulcei, par to 5 darba dienu
laikā nosūtot iesniegumu Valdei. LLŠF kopsapulce jautājumu izskata tuvākās sapulces
laikā. Noraidīšanas gadījumā persona, kura vēlas kļūt par biedru, var atkārtoti iesniegt
pieteikumu Valdei 4.2.punkta noteiktajā kārtībā ne ātrāk kā pēc viena gada, skaitot no
LLŠF kopsapulces lēmuma pieņemšanas dienas.
4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LLŠF, par to rakstveidā paziņojot Valdei. Valde
pieņem lēmumu par biedra izslēgšanu tuvākajā Valdes sēdē.
4.6. Biedru var izslēgt no LLŠF ar Valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs nepilda kopsapulces vai Valdes lēmumus;
4.6.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto, vai rupji
pārkāpj sporta ētiku, godīgas spēles principus vai sabiedrībā vispārpieņemtās
morāles normas;
4.6.4. biedrs vismaz divus gadus nav samaksājis biedra naudu noteiktajā termiņā.

4.7. Jautājumu par LLŠF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot iespēju izteikt savu viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās
nav iemesls Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no
biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu
darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, norādot biedra statusa zaudēšanas datumu,
kas nevar būt agrāk kā 5 darba dienas no šī paziņojuma datuma.
4.8. Biedram, par kura izslēgšanu lēmumu ir pieņēmusi Valde, ir tiesība prasīt jautājuma
atkārtotu izskatīšanu LLŠF kopsapulcei, par to 5 darba dienu laikā pēc paziņojuma



saņemšanas nosūtot iesniegumu Valdei. LLŠF kopsapulce jautājumu izskata tuvākās
sapulces laikā, pie kam biedram, par kura izslēgšanu tiek lemts, nav balsstiesību par šo
jautājumu. Izslēgtais biedrs var atkārtoti iesniegt pieteikumu Valdei 4.2.punkta noteiktajā
kārtībā ne ātrāk kā pēc trim gadiem, skaitot no LLŠF kopsapulces lēmuma pieņemšanas
dienas.
4.9. Biedrs zaudē biedra statusu:

4.9.1. Valdes lēmumā norādītajā datumā 4.7.punktā noteiktajā gadījumā;
4.9.2. LLŠF kopsapulces sapulces dienā, kad tiek izskatīts jautājums par biedra
izslēgšanu 4.8.punktā noteiktajā gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par biedra
izslēgšanu;
4.9.3. ar Valdes lēmuma pieņemšanas dienu 4.5. punktā noteiktajā gadījumā.

4.10. Biedra statusu var apturēt:
4.10.1. ar Valdes lēmumu, ja biedrs nepilda kopsapulces vai Valdes lēmumus, kā
arī savus pienākumus un uzņemtās saistības vai veic citu darbību, kas ir pretrunā
ar šajos statūtos noteikto, vai rupji pārkāpj sporta ētiku, godīgas spēles principus
vai sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas, bet pēc Valdes ieskatiem šāda
biedra rīcība nav vērtējama kā pietiekošs pamats biedra izslēgšanai no LLŠF
4.6.punktā paredzētajā kārtībā;
4.10.2. ar Valdes lēmumu, ja biedrs kavē biedra naudas maksājumu par tekošo
gadu vairāk kā 3 mēnešus pēc noteiktā maksājuma termiņa;
4.10.3. ja Valde ir pieņēmusi lēmumu par biedra izslēgšanu no LLŠF – uz laiku no
Valdes lēmuma pieņemšanas dienas līdz jautājuma izskatīšanai LLŠF Kopsapulcē
4.8.punkta noteiktajā kārtībā vai brīdim, kad Valdes lēmums par izslēgšanu stājas
spēkā.

4.11. Biedra status ir apturēts no Valdes lēmuma pieņemšanas dienas līdz brīdim, kad
Valde lemj par cita statusa piešķiršanu.
4.12. Izslēgtiem biedriem vai biedriem, kuru statuss ir apturēts, nav tiesību prasīt no
LLŠF jebkādu atlīdzību par zaudējumiem, kādi tam radušies saistībā ar biedra statusa
zaudēšanu vai apturēšanu.
4.13. LLŠF ved savu biedru reģistru, kurā norādīts juridiskās personas (organizācijas)
nosaukums, adrese, biedra statuss (tai skaitā izmaiņas tajā) un attiecīgais datums,
iesaistīto personu (sportistu skaits) uz katra gada 31.decembri, kā arī cita informācija pēc
Valdes ieskatiem.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
5.1. LLŠF biedram ir tiesības:

5.1.1. piedalīties un būt pārstāvētam LLŠF kopsapulcē šajos statūtos paredzētajā
kārtībā;
5.1.2. izvirzīt kandidātus ievēlēšanai LLŠF Valdē, arī valdes priekšsēdētāja vai tā
vietnieka kandidātus;
5.1.3. saņemt regulāru informāciju par LLŠF Valdes darbu, pieņemtajiem
lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu LLŠF
izpildinstitūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;



5.1.4. piedalīties visos LLŠF organizētos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
LLŠF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. LLŠF biedru pienākums ir:
5.2.1. ievērot LLŠF statūtus, Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga
Aģentūras (WADA) un Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus, pildīt LLŠF
kopsapulces un Valdes lēmumus;
5.2.2. sniegt informāciju par savu darbību LLŠF Valdes noteiktajos termiņos un
apjomā;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LLŠF mērķu un uzdevumu realizēšanu,
veicināt to sasniegšanu un censties paaugstināt LLŠF un loka šaušanas sporta
reputāciju;
5.2.4. ar savu un savu biedru un iesaistīto personu darbību vai bezdarbību
nepieļaut LLŠF un loka šaušanas sporta reputācijas graušanu vai veikt citas
darbības, kas diskreditē LLŠF vai tās biedrus, ievērot sporta ētikas un godīgas
spēles sportā principus, kā arī sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas.
5.2.5. Samaksāt iestāšanās un biedra naudu par tekošo kalendāro gadu noteiktajā
apmērā ne vēlāk kā līdz 31.janvārim vai 30 dienu laikā kopš biedra statusa
iegūšanas dienas. Biedra statusa zaudēšana 4.5.punkta noteiktajā kārtībā vai
biedra statusa apturēšana neatbrīvo no biedra naudas samaksas pienākuma par
gadu, kurā biedra statuss tiek zaudēts vai apturēts.

6. STRUKTŪRVIENĪBAS.
6.1. Ar kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LLŠF teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LLŠF regulē
struktūrvienības nolikums, kuru apstiprina LLŠF kopsapulce.

7. BIEDRU KOPSAPULCE.
7.1. Biedru Kopsapulce ir augstākā LLŠF pārvaldes institūcija.
7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LLŠF biedri. Ar balsstiesībām tajā piedalās katra
LLŠF biedra 1 (viens) delegāts, kurš ir attiecīgā biedra rakstveidā pilnvarota persona.
7.3. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz
31.martam.
7.4. Kārtējā kopsapulcē biedri apstiprina LLŠF gada pārskatu un ievēl revīzijas institūciju.
Pārējās biedru kopsapulces ir ārkārtas.
7.5. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas vai gadījumā, ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LLŠF biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu.
7.6. Kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas par
ārkārtas kopsapulces sasaukšanu, nosūtot katram LLŠF biedram rakstveida
uzaicinājumu.
7.7. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LLŠF balsstiesīgiem
biedriem.



7.8. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem
balsstiesīgiem delegātiem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LLŠF reorganizāciju vai
darbības izbeigšanu, vai valdes locekļu atsaukšanu pirms termiņa ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošiem balsstiesīgiem delegātiem.

8. VALDE.
8.1. Valde ir LLŠF pastāvīgi funkcionējoša izpildinstitūcija, kas sastāv no pieciem Valdes
locekļiem, tai skaitā Valdes priekšsēdētāja, kurš ir arī LLŠF prezidents, un diviem Valdes
priekšsēdētāja vietniekiem, kuri ir attiecīgi LLŠF viceprezidents un ģenerālsekretārs.
8.2. Valdes locekļus, tai skaitā valdes priekšsēdētāju, ievēl Kopsapulce uz četriem
gadiem.
8.3. Valdes locekļi, kas ir valdes priekšsēdētājs un tā vietnieki, ir tiesīgi pārstāvēt LLŠF
atsevišķi. Valdes locekļi, kas nav valdes priekšsēdētājs vai tā vietnieki, katrs ir tiesīgs
pārstāvēt LLŠF kopīgi ar visiem valdes locekļiem.
8.4. LLŠF Valde pēc LLŠF valdes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina LLŠF Valdes
priekšsēdētāja vietniekus (viceprezidentu un ģenerālsekretāru) no Valdes locekļu vidus;
8.5. LLŠF Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem.
8.6. LLŠF Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita
gadījumā – noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
8.7. LLŠF Valdes sēdes ir atklātas.
8.8. LLŠF valdes priekšsēdētāja (prezidenta) prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda
viceprezidents vai, ja viceprezidents atrodas prombūtnē, – ģenerālsekretārs.

9. LLŠF SEKRETARIĀTS.
9.1. LLŠF sekretariāta sastāvu nosaka Valde.
9.2. LLŠF sekretariāts atbild par:

9.2.1. LLŠF lietvedību, tās reglamentējošo dokumentu un citu materiālu
nosūtīšanu biedriem;
9.2.2. LLŠF grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
9.2.3.nepieciešamās informācijas sniegšanu vadošajām Valsts sporta institūcijām,
Latvijas Olimpiskai komitejai un citām organizācijām;
9.2.4.LLŠF biedru uzskaiti un biedru reģistra vešanu;
9.2.5.LLŠF kopsapulču un Valdes sēžu sagatavošanu, protokolēšanu, to lēmumu
izpildes kontroli;
9.2.6.LLŠF starptautisko sakaru nodrošinājumu;
9.2.7.Valsts budžetu līdzekļu pārvaldīšanu;
9.2.8.atskaiti par saviem uzturēšanas izdevumiem.

9.3. LLŠF sekretariāta darbu vada ģenerālsekretārs.

10. REVĪZIJAS INSTITŪCIJA.
10.1. LLŠF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas institūcija, kas
sastāv no viena locekļa - revidenta, kuru ievēl Kopsapulce uz vienu gadu.
10.2. Revidents nevar būt valdes loceklis.



10.3. Revidents:
10.3.1.veic LLŠF mantas un finanšu līdzekļu revizīju;
10.3.2.dod atzinumu par LLŠF budžetu un gada pārskatu;
10.3.3.izvērtē LLŠF grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4.sniedz ieteikumus par LLŠF finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;

10.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5. Kopsapulce apstiprina LLŠF gada pārskatu pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11. DARBA KOMISIJAS.
11.1. LLŠF Valde organizē Darba komisijas.
11.2. LLŠF Darba komisijas vada LLŠF Valdes locekļi (tai skaitā prezidents un
viceprezidents).
11.3. Katrs LLŠF Valdes loceklis var būt vairāku LLŠF darba komisijas sastāvā.
11.4. LLŠF Darba komisiju vadītāji iesniedz LLŠF Valdei apstiprināšanai komisijai
vārdisko sastāvu.
11.5. LLŠF Darba komisijas izstrādā un iesniedz Valdei savus darba plānus, nolikumus,
priekšlikumu, lēmuma projektus un citus dokumentus, kā arī sagatavo priekšlikumus un
lēmumu projektus LLŠF kopsapulcei.

Statūti jaunā redakcijā pieņemti LLŠF kopsapulcē Salas pagastā, Babītes novadā,
2021.gada 5.jūnijā.

Statūti jaunā redakcijā sastādīti un parakstīti Dobelē, 2021.gada 11.jūnijā.

Valdes priekšsēdētājs (LLŠF prezidents): Jānis Jakubanecs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU


