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1.nodaļa. Biedrības nosaukums. 
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ūdens motosporta federācija” (turpmāk tekstā - Biedrība). 
1.2. Biedrība ir valsts atzīta, tai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu ūdens motosporta veidā Latvijas 
Republikā. Biedrība pārstāv Latvijas Republiku starptautiskajās federācijās – Starptautiskajā Ūdens 
motosporta federācijā (UIM-Union Internationale Motonautique) un citās ūdens motosporta veidu 
saistošās starptautiskajās organizācijās.   
 

2.nodaļa. Biedrības mērķi. 
 
2.1.  Biedrības mērķi ir: 

2.1.1. ūdens motosporta (visu veidu sporta motorlaivas, ūdens motocikli, radiovadāmie modeļi uz 
ūdens, tautas sporta laivas, Formula Future, dragreiss uz ūdens) atbalstīšana, attīstīšana un 
popularizēšana; 
2.1.2. jauniešu iesaistīšana ūdens motosportā; 
2.1.3. veselīga dzīves veida un tehniskās domas attīstīšana; 
2.1.4. augstu sportisko rezultātu sasniegšana; 
2.1.5. vietēja un starptautiska mēroga sporta pasākumu organizēšana; 
2.1.6. klubu darbības koordinēšana; 
2.1.7. ievērot antidopinga konvencijas prasības. 
 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš. 
 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana. 
 
4.1. Biedrībā var iestāties tikai juridiskas personas, kuras darbība ir saistīta ar ūdens motosportu, t.sk. 
ūdens motosporta finansiālais atbalsts vai sacensību organizēšana. Persona, kas vēlas kļūt par Biedrības 
biedru, iesniedz Biedrības valdē noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt 
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru sapulce. Biedru sapulcei pieteicēja 
pieteikums ir jāizskata tuvākās sapulces laikā. Uz biedru sapulci, kurā izskata pieteicēja pieteikumu, ir 
jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav 
šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulces lēmumu valde rakstveidā paziņo 
pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.   
4.3. Ja biedru sapulce pieņem lēmumu par Biedrības biedru neuzņemt pieteicēju, pieteicējs nav uzņemts 
par Biedrības biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. 
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:  

4.5.1. biedrs vairāk kā divus mēnešus kavē biedra naudas maksājumu; 
4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības pret Biedrību; 
4.5.4. biedrs ir nodarījis būtisku kaitējumu Biedrībai (t.sk. publiskojis konfidenciālu informāciju vai 
nodarījis finansiālus zaudējumus);  
4.5.5. biedrs ir izdarījis vai veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu biedru sapulce izskata tuvākās sapulces laikā, uzaicinot 
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav 
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šķērslis biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Biedru sapulces lēmumu par biedra izslēgšanu no 
Biedrības valde paziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 
 
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju 
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem un Biedrības gada pārskatu; 
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
5.1.4. saņemt Biedrības biedru reģistra izrakstu piecu darba dienu laikā no rakstveida iesnieguma 
iesniegšanas valdes priekšsēdētājam.  

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;  
5.2.2. biedru sapulces noteiktajā termiņā un apmērā samaksāt biedra naudu; 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu; 
5.2.4. iesaistīties jauniešu programmu realizēšanā un veicināt viņu dalību, piedaloties ar 
līdzfinansējumu saskaņā ar rakstveida līgumu, kas noslēgts starp biedru un Biedrību vai trešo 
personu; 
5.2.5. piedalīties Latvijas un starptautiska mēroga sacensību organizēšanā un līdzfinansēšanā 
saskaņā ar rakstveida līgumu, kas noslēgts starp biedru un Biedrību vai trešo personu; 
5.2.6. bez valdes piekrišanas neizpaust informāciju par Biedrību, tās biedriem, darbību un finanšu 
stāvokli un citu informāciju, kuru valde ir noteikusi kā konfidenciālu.  

5.3. 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 Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības. 
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce. 
 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 
 
7.1. Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce. Biedru sapulces kompetencē ietilpst šādi jautājumi: 

7.1.1. grozījumu izdarīšana statūtos; 
7.1.2. valdes, valdes priekšsēdētāja un revidenta ievēlēšana un atsaukšana; 
7.1.3. lēmuma pieņemšana par jauna Biedrības biedra uzņemšanu;  
7.1.4. lēmuma pieņemšana par biedra izslēgšanu no Biedrības; 
7.1.5. lēmuma pieņemšana par Biedrības biedra naudas apmēru un samaksas termiņu;    
7.1.6. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju; 
7.1.7. lēmuma pieņemšana par Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības izveidošanu; 
7.1.8. lēmuma pieņemšana par Biedrības gada pārskata apstiprināšanu. 
7.1.9. citi jautājumu, kuri ir biedru sapulces kompetencē saskaņā ar likumu vai statūtiem, vai kurus 
izskata biedru sapulce pēc savas iniciatīvas vai kurus izskatīšanai biedru sapulcei ir nodevusi valde.  

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē ar 
pilnvarota pārstāvja starpniecību. Spēkā esošas rakstveida pilnvaras oriģināls ir jāiesniedz sapulces 
vadītājam līdz sapulces sākumam. Sapulces vadītājs nepieņem pilnvaru, ja tā nav sagatavota atbilstoši 
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Latvijas Republikas tiesību aktiem vai tajā nav noteikts skaidrs pilnvarojums, kas apliecinātu 
pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt biedru Biedrības biedru sapulcē, vai ja sapulces vadītājs ir 
saņēmis informāciju par pilnvaras atsaukšanu vai citiem tās spēkā neesamības iemesliem.  
7.3. Kārtējo biedru sapulci valde sasauc vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam. 
7.4. Ārkārtas biedru sapulci valde sasauc pēc savas iniciatīvas, vai ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas 
iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru. 
7.5. Valdei ir pienākums nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecu dienu laikā no statūtu 
7.4.punktā minētā rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas sasaukt biedru sapulci saskaņā ar šo 
statūtu 7.7.punktu, ar nosacījumu, ka sapulces sasaukšanas datums tiek noteikts ne vēlāk kā trīsdesmit 
dienas no statūtu 7.4.punktā minētā rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas. 
7.6. Ja valde nesasauc sapulci statūtu 7.5.punktā minētajā termiņā, tad biedrs(-i), kurš(-i) ierosināja 
biedru sapulces sasaukšanu, ir tiesīgs(-i) sasaukt sapulci, par to nosūtot visiem Biedrības biedriem 
rakstveida uzaicinājumu saskaņā ar statūtu 7.7.punktu. 
7.7. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces, nosūtot katram 
biedram rakstisku uzaicinājumu.  
7.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 
7.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, divdesmit vienas dienas laikā tiek sasaukta 
atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar 
nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 
7.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem 
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem vai Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 
reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.  

 
8.nodaļa. Izpildinstitūcija. 

 
8.1. Valdes sastāvs, ievēlēšanas kārtība un kompetence: 

8.1.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem. 
8.1.2. Valdi ievēl biedru sapulce un izpildinstitūcijas pilnvaru termiņš ir četri (4) gadi. 
8.1.3. Valdes locekli var atsaukt no amata biedru sapulce, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu 
iemeslu uzskatāma pienākumu neizpilde, statūtu neievērošana, nespēja vadīt Biedrību, kaitējuma 
nodarīšana Biedrības interesēm un citi likumā noteikti gadījumi. 
8.1.4. Valdes locekļi nav tiesīgi pieņemt lēmumus par zemāk minētajiem jautājumiem, neizskatot 
attiecīgo jautājumu un par to nelemjot valdes sēdē vai šajos statūtos noteiktajā kārtībā par lēmuma 
pieņemšanu bez valdes sēdes sasaukšanas: 

8.1.4.1. Biedrības budžeta apstiprināšana; 
8.1.4.2. tāda darījuma slēgšana, kura izpildes rezultātā Biedrībai rodas izdevumi, kas nav iekļauti 
tās budžetā un kas kalendāra mēnesī pārsniedz LVL 10000 vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā 
pēc Latvijas bankas kursa; 
8.1.4.3. tāda jautājuma nodošana izskatīšanai biedru sapulcei, kas nav biedru sapulces kompetencē 
saskaņā ar šiem statūtiem vai likumu;  
8.1.4.4. konkrētas informācijas par Biedrību, tās biedriem, darbību un finanšu stāvokli un citas 
informācijas noteikšanu par konfidenciālu, kā arī piekrišanas sniegšana konfidenciālās 
informācijas izpaušanai trešajām personām; 
8.1.4.5. valdes priekšsēdētāja atalgojuma noteikšana; 
8.1.4.6. citi biedru sapulces noteikti jautājumi. 
    

8.2. Valdes priekšsēdētājs: 
8.2.1. Valdes priekšsēdētāju ievēl biedru sapulce no ievēlēto valdes locekļu vidus. 
8.2.2. Valdes priekšsēdētājam ir pienākums: 

8.2.2.1. organizēt valdes darbu – sasaukt un protokolēt valdes sēdes vai, ja valdes lēmums tiek 
pieņemts bez sēdes sasaukšanas - sagatavot balsošanas protokolu; 
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8.2.2.2. nodrošināt Biedrības biedru reģistra vešanu likumā noteiktajā kārtībā; 
8.2.2.3. atvērt un aizvērt Biedrības bankas kontus, rīkoties ar Biedrības naudas līdzekļiem, un 
uzraudzīt Biedrības naudas līdzekļu izlietošanu atbilstoši Biedrības budžetam, šiem statūtiem un 
biedru sapulces un valdes lēmumiem; 
8.2.2.4. pieņemt darbā Biedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamos darbiniekus un noteikt to 
darba samaksas apmēru un darba pienākumus; 
8.2.2.5. nodrošināt Biedrības darbībai nepieciešamo darījumu slēgšanu un Biedrības interešu 
aizsardzību, ievērojot šos statūtus, Biedrības budžetu un biedru sapulces un valdes lēmumus; 
8.2.2.6. veikt parējās Biedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamās organizatoriskās darbības. 

8.2.3. Statūtu 8.2.2.punktā minētos valdes priekšsēdētāja pienākumus nav tiesīgi veikt citi valdes 
locekļi, ja vien valdes priekšsēdētājs nav tam devis atsevišķu rakstveida piekrišanu. 

8.3. Valdes pārstāvības tiesības: 
8.3.1. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi.  
8.3.2. Pārējiem valdes locekļiem ir kopīgas pārstāvības tiesības kopā ar četriem citiem valdes 
locekļiem.  

8.4. Valdes sēdes: 
8.4.1. Valdes priekšsēdētājs sasauc valdes sēdi reizi ceturksnī vai biežāk pēc savas iniciatīvas vai 
pēc jebkura valdes locekļa ierosinājuma.  
8.4.2. Par valdes sēdes norises laiku un vietu valdes priekšsēdētājs nosūta visiem valdes locekļiem 
rakstveida paziņojumu ne mazāk kā piecas dienas iepriekš. 
8.4.3. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem, kuriem ir 
spēkā esošas tiesības pildīt Biedrības valdes locekļa pienākumus. 
8.4.4. Ja valdes sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs dienu laikā tiek sasaukta atkārtota 
valdes sēde. 
8.4.5. Katram valdes loceklim ir viena balss. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk 
nekā puse no klātesošajiem valdes locekļiem, ievērojot to, ka valdes priekšsēdētājam ir izšķirošā 
balss, ja vienāds valdes locekļu skaits par konkrēto lēmumu balso „par” un „pret”. Ja vienāds valdes 
locekļu skaits par konkrēto lēmumu balso „par” un „pret”, bet valdes priekšsēdētājs nepiedalās 
valdes sēdē, attiecīgais lēmums nav pieņemts. 
8.4.6. Valdei ir tiesības pieņemt lēmumus bez valdes sēdes sasaukšanas, ievērojot turpmāk minēto:  

8.4.6.1. Valdes priekšsēdētājs patstāvīgi vai pamatojoties uz personas, kas ierosina valdes lēmuma 
pieņemšanu bez sēdes sasaukšanas, lūgumu, lemj par nepieciešamību pieņemt attiecīgo lēmumu 
bez valdes sēdes sasaukšanas. 
8.4.6.2. Pozitīva lēmuma gadījumā valdes priekšsēdētājs visiem valdes locekļiem nosūta rakstveida 
lēmuma projektu un dokumentus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, norādot termiņu, kurā 
valdes loceklis rakstveidā var balsot "par" vai "pret" lēmuma pieņemšanu. Šāds termiņš nedrīkst 
būt īsāks par septiņām dienām no lēmuma projekta izsūtīšanas dienas. Ja valdes loceklis noteiktajā 
termiņā nav devis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis pret lēmuma pieņemšanu. 
8.4.6.3. Par balsošanas rezultātiem valdes priekšsēdētājs sastāda balsošanas protokolu un 
nekavējoties nosūta to visiem valdes locekļiem. Balsošanas protokolā norāda: 
1) Biedrības nosaukumu un juridisko adresi;  
2) valdes pieņemtos lēmumus un ar tiem saistītās balsošanas rezultātus;  
3) pēc valdes locekļa pieprasījuma par atšķirīga viedokļa paušanu – šā viedokļa saturu; 
4) citas balsojumam būtiskas ziņas. 
8.4.6.4. Ja lēmums tiek pieņemts bez valdes sēdes sasaukšanas, tad tas ir pieņemts, ja par to 
nodotas vairāk nekā puse no visām valdes locekļu balsīm, ievērojot to, ka valdes priekšsēdētājam ir 
izšķirošā balss, ja vienāds valdes locekļu skaits par konkrēto lēmumu balso „par” un „pret”. 

8.5. Valdes locekļu tiesības un pienākumi: 
8.5.1. Valdes locekļiem ir tiesības: 

8.5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 
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8.5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības biedriem un tās darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
8.5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības 
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 
8.5.1.4. piedalīties biedru sapulcēs.  

8.5.2. Valdes locekļu pienākumi: 
8.5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;  
8.5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu; 
8.5.2.3. bez valdes piekrišanas neizpaust saņemto informāciju par Biedrību, tās biedriem, darbību 
un finanšu stāvokli un citu informāciju, kuru valde ir noteikusi kā konfidenciālu.  

8.6. Atlīdzība: 
8.6.1. Valdes priekšsēdētājs pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuru nosaka valde.  
8.6.2. Pārējie valdes locekļi nesaņem atlīdzību, ja vien biedru sapulce nenolemj citādāk. 
8.6.3. Ja biedru sapulce lemj par atlīdzības noteikšanu pārējiem valdes locekļiem (t.i. valdes 
locekļiem, kas nav valdes priekšsēdētājs), tad visiem šiem valdes locekļiem ir jānosaka vienāda 
atlīdzība. Ja biedru sapulce ir noteikusi lielāku atlīdzību valdes locekļiem nekā saņem valdes 
priekšsēdētājs, tad valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību vismaz tādā pašā apmērā kā tā ir 
noteikta pārējiem valdes locekļiem. 

 
 

9.nodaļa. Revidents. 
 
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce 
uz 5 (pieciem) gadiem. 
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 
9.3. Revidents pārbauda Biedrības gada pārskatu un par to sniedz rakstveida atzinumu, kā arī pēc valdes 
vai biedru sapulces pieprasījuma: 

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

9.4. Valde lemj par Biedrības gada pārskata apstiprināšanu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.  
 
 

10.nodaļa. Prezidents. 
 
10.1. Biedru sapulce ir tiesīga ievēlēt prezidentu.  
10.2. Prezidents ir reprezentatīva persona.  
10.3. Prezidenta pilnvaru termiņš ir vienāds ar Valdes termiņa laiku. 
 

11.nodaļa. Viceprezidents. 
 
10.1. Biedru sapulce ir tiesīga ievēlēt viceprezidentu.  
10.2. Viceprezidents ir reprezentatīva persona.  
10.3. Viceprezidenta pilnvaru termiņš ir vienāds ar Valdes termiņa laiku. 
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12.nodaļa. Ģenerālsekretārs. 
 
11.1. Valdes priekšsēdētājs izvirza ģenerālsekretāra kandidatūru. 
11.2. Ģenerālsekretāru apstiprina Valde. 
11.3. Ģenerālsekretāra pilnvaru termiņš ir vienāds ar Valdes termiņa laiku. 
11.4. Ģenerālsekretāra pienākumus nosaka Valdes vai Biedru sapulces lēmumi. 
 
 
 
Statūtu jaunā redakcija tika apstiprināta biedru sapulcē, Rīgā, 2021.gada 2.februārī. 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs      ___________________ /Atis Slakteris/ 
 
 
 
 
 


