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1. nodaļa. Biedrības nosaukums un vispārējie noteikumi.
Biedrības nosaukums ir LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA (turpmāk tekstā LPF). Biedrības nosaukums saīsinājumā – LPF un Biedrības nosaukuma tulkojums
angļu valodā – SWIMMING FEDERATION OF LATVIA.
1.2. LPF statūti savās nostādnēs ir pakārtoti Starptautiskās Peldēšanas federācijas (turpmāk
tekstā – FINA), angļu valodā - Federation Internationale de Natation Amateur un
Eiropas Peldēšanas līgas (turpmāk tekstā – LEN), angļu valodā - Ligue Europeenne de
Natation statūtiem un nav pretrunā ar tiem.
1.3. Savā darbībā LPF vadās pēc Latvijas Republikas normatīviem aktiem, LPF statūtiem
un Pasaules Antidopinga kodeksa un antidopinga konvencijas prasībām un savus
uzdevumus veic sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām un sabiedriskām
sporta organizācijām, t.sk., bet ne tikai Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministriju (LR IZM), Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas Sporta Federāciju
padomi (LSFP).
1.4. Vienīgi LPF ir tiesīga pārstāvēt Latvijas peldēšanas sportu FINA un LEN pasākumos.
1.5. LPF ir:
1.5.1. FINA un LEN pilntiesīgs biedrs. Šis statuss LPF ir atjaunots 1991.gada
11.septembrī.
1.5.2. atzīts Latvijas Sporta Federāciju padomes (LSFP) biedrs ar tiesībām vadīt un
koordinēt darbu peldēšanā Latvijā, kā arī pārstāvēt valsti FINA un LEN.
1.5.3. patstāvīga biedrība, kas vada, organizē un attīsta peldēšanas sportu Latvijā.
1.6. LPF var iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības. Tā var būt kā prasītāja un atbildētāja
tiesā, saimnieciskajā tiesā un šķīrējtiesā ar visām no civilprocesuālās likumdošanas
izrietošām tiesībām.
1.7. LPF atbild par savām saistībām ar savu īpašumu, tā neatbild par savu juridisko biedru
saistībām, tāpat kā tie neatbild par LPF saistībām.
1.8. LPF attiecībā uz saviem kolektīvajiem biedriem realizē mērķus un uzdevumus, kurus
tie ir labprātīgi deleģējuši LPF atbilstoši šiem Statūtiem.
1.1.

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
LPF mērķis ir peldēšanas sporta veidu attīstīšana Latvijā, koordinējot peldēšanas
sporta veidu organizācijas, veicinot tajās mācību – treniņu darbu, koordinējot,
atbalstot un organizējot peldēšanas sporta veidu sacensības Latvijā, nodrošinot izlašu
komandu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās
starptautiskajās sacensībās, veicinot peldēšanas sporta bāzu izveidi un funkcionēšanu,
veicinot sadarbību ar sporta izglītības iestādēm sporta speciālistu sagatavošanā.
2.2. LPF darbības galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. peldēšanas sporta attīstība un popularizēšana;
2.2.2. peldēšanas apmācības attīstība visās vecuma grupās;
2.2.3. tautas veselības nostiprināšana ar peldēšanas līdzekļiem;
2.2.4. augstas klases peldētāju sagatavošana un Latvijas pārstāvēšana starptautiskajos
pasākumos, kurus rīko SOK(Starptautiskā Olimpiskā komiteja), FINA, LEN un to
biedri.
2.1.

3. nodaļa. LPF darbības termiņš.
3.1.

LPF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
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4. nodaļa. Biedru iestāšanās LPF, izstāšanās un izslēgšana.
Par LPF biedru var kļūt LR Komercreģistrā vai Biedrību un nodibinājumu reģistrā
reģistrētas juridiskas personas - peldēšanas sporta organizācijas un biedrības, kā arī
citas juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar peldēšanas sportu, iesniedzot
noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo
dokumentu sarakstu nosaka LPF valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LPF pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu 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.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja
arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LPF
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa
izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LPF rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedram ar valdes lēmumu var piemērot kādu no tālāk minētām sankcijām brīdinājumu, naudas sodu, kura apmēru nosaka LPF valde, līdzdalības pārtraukšanu
LPF pasākumos vai izslēgšanu no LPF, ja:
4.5.1. biedrs līdz kārtējai LPF sapulcei nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par LPF 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 LPF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7. Lēmumu par LPF biedra izslēgšanu biedrs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei
viena mēneša laikā no lēmuma par izslēgšanu pieņemšanas. Ja biedru sapulce noraida
pārsūdzību, valdes lēmums par biedra izslēgšanu paliek spēkā un biedrs var iesniegt
atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu LPF ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.1.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1.

LPF biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. Ar tās pārstāvju starpniecību piedalīties LPF pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par LPF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LPF institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos LPF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LPF
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. deleģēt savus pārstāvjus LPF sapulcēm, kā arī izvirzīt savu pārstāvju kandidatūras
LPF priekšsēdētāja (prezidenta) amatam.
5.1.5. Saņemt LPF, LEN un FINA informāciju, tai skaitā sacensību kalendārus,
sacensību nolikumus, apkopotu sporta rezultātu materiālus, u.tml.
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5.1.6. Piedalīties LPF, LEN un FINA rīkotajos peldēšanas sporta pasākumos, atbilstoši
attiecīgiem nolikumiem un normatīviem, ja ir nomaksāta biedru nauda.
5.1.7. Pārstāvēt LPF un Latvijas Republiku starptautiskajās sacensībās.
5.2. LPF biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LPF statūtus, Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) un Pasaules
Antidopinga kodeksa noteikumus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu un noteikto sportistu licenču maksu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LPF mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. ar savu darbību sekmēt peldēšanas sporta popularitāti, attīstību un izaugsmi, kā arī
masveidības pieaugumu tautas veselības nostiprināšanas, jaunatnes fiziskās
attīstības un Latvijas sporta prestiža celšanas interesēs.
5.2.5. sniegt LPF valdei nepieciešamo informāciju par savu darbību un sasniegtajiem
rezultātiem, ko nosaka LPF sapulcē.
5.2.6. katra kalendārā gada beigās, līdz 31.decembrim, iesniegt LPF valdē savā
organizācijā reģistrēto biedru sarakstu, kuriem piešķiramas LPF licences, kas ļauj
piedalīties LPF un tās biedru rīkotajos peldēšanas sporta pasākumos.
5.2.7. Sportistiem, kas pārstāv kolektīvus, kas ir LPF biedri, ar savu attieksmi, rīcību un
sportiskajiem rezultātiem jācenšas godam pārstāvēt savu sporta kolektīvu un LPF
valsts un starptautiskajās sacensībās, ievērojot LPF Statūtus, Olimpiskās Hartas
principus, Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) un Pasaules Antidopinga
kodeksa noteikumus
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. Asociētie biedri
Par LPF asociēto biedru var kļūt jebkuras peldēšanas sporta organizācijas un
biedrības, kā arī citas juridiskās personas, kas ir ieinteresēta LPF mērķu sasniegšanā,
kopīgu interešu realizācijā, resursu apvienošanā konkrēta mērķa sasniegšanai un cita
veida sadarbībā.
6.2. Asociētiem biedriem piemērojami šo statūtu 4.nodaļas noteikumi, ja šajā nodaļā nav
noteikts citādi.
6.3. Asociētajam biedram nav balsstiesību.
6.4. Asociētie biedri maksā iestāšanās naudu un biedru naudu, ja par to atsevišķi lēmusi
LPF valde.
6.5. Asociētajam biedram ir tiesības:
6.5.1. piedalīties biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām;
6.5.2. piedalīties LPF rīkotajos pasākumos, aktivitātēs un darbībās, kas saistītas ar
kopīgu interešu realizāciju;
6.5.3. piedalīties LPF izveidotajās darba grupās atsevišķu jautājumu risināšanai, saņemt
informāciju par LPF darbību saskaņā ar šajos statūtos noteiktajiem mērķiem un
uzdevumiem, kā arī izteikt savu viedokli LPF kopējā viedokļa formēšanai vai
vienotās LPF pozīcijas apstiprināšanai saskaņā ar reglamentu;
6.5.4. iesniegt priekšlikumus LPF darbības uzlabošanai;
6.5.5. izmantot LPF sniegtos pakalpojumus.
6.1.
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7. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
7.1.
7.2.

Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LPF teritoriālās un citas
struktūrvienības;
Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LPF regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LPF biedru sapulce.
8. nodaļa. Biedru sapulce.

Biedru sapulce ir augstākā LPF lēmējinstitūcija.
Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LPF biedri.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LPF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5. Biedru sapulces sasauc LPF valde. Valde biedriem paziņo sapulces norises laiku un
vietu, darba kārtību ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas. Par sapulces
sasaukšanu un tās dienas kārtībā iekļautiem jautājumiem tiek paziņots ievietojot
sludinājumu LPF oficiālajā mājas lapā www.swimming.lv.
8.6. Biedru sapulcē balsstiesības ir tikai LPF juridisko biedru deleģētajiem pārstāvjiem –
vienam pārstāvim no katras biedru organizācijas.
8.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
8.8. 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.
8.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LPF darbības izbeigšanu un turpināšanu ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8.10. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
8.10.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
8.10.2. valdes ievēlēšana un atsaukšana;
8.10.3. gada pārskata apstiprināšana;
8.10.4. goda nosaukumu piešķiršana un atsaukšana;
8.10.5. lēmuma pieņemšana par LPF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9. nodaļa. Izpildinstitūcija.
9.1.

9.2.
9.3.

LPF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem – valdes
priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz 4 (četriem) gadiem.
Valdes locekļus atklātās vēlēšanās ievēl LPF biedru sapulce, vispirms ievēlot piecus
valdes locekļus, pēc tam no to vidus ievēlot valdes priekšsēdētāju
Valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgi pārstāvēt LPF atsevišķi, bet pārējie valdes
locekļi kopā ar vēl vienu valdes locekli.
Valdes darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LPF regulē Latvijas
Republikas normatīvie akti, LPF statūti un valdes nolikums, ko apstiprina valdes
priekšsēdētājs (prezidents).
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9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces
kompetencē (LPF statūtu 8.10.punkts).
Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. Jebkuram valdes loceklim ir tiesības
sasaukt valdes sēdi, norādot dienas kārtībā izskatāmos jautājumus.
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.
Visi valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā
noteicošā ir prezidenta balss.
Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi
rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. Rakstveida balsojumu valdes locekļi var
izdarīt elektroniski nosūtot paziņojumu uz LPF oficiālo e-pasta adresi
info@swimming.lv
Valdes pienākumi:
9.9.1. rīkoties ar LPF bankas kontā esošajiem līdzekļiem un pārvaldīt un rīkoties ar
LPF mantu un tiesībām atbilstoši LPF statūtos noteiktajiem mērķiem un
uzdevumiem;
9.9.2. noteikt LPF biedru naudas maksu un sportistu licences maksas apmēru un
maksāšanas kārtību;
9.9.3. pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina LPF ģenerālsekretāru;
9.9.4. revidenta ievēlēšana un atsaukšana;
9.9.5. apstiprināt patstāvīgās vai vienreizējās (konkrēta mērķa sasniegšanai) darba
komitejas.
9.9.6. pārraudzīt un kontrolēt komiteju darbību.
9.9.7. komiteju vadītāju kandidātu izvirzīšana, ievēlēšana un atsaukšana.
9.9.8. komiteju nolikumus apstiprināšana.
9.9.9. vadīt LPF atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, LPF statūtiem,
Biedru sapulces lēmumiem un valdes nolikumam.
9.9.10. izskatīt pieteicēja lūgumu par uzņemšanu LPF, kā arī lemt par LPF biedra
izslēgšanu no LPF.
10. LPF ģenerālsekretārs

10.1. LPF ģenerālsekretārs pilda LPF valdes rīkojumus un ir atbildīgs par LPF informācijas
apmaiņu, lietvedības uzskaiti, nodrošina LPF darbu.
10.2. LPF ģenerālsekretārs ir algots darbinieks. Ģenerālsekretāru pieņem darbā un atbrīvo
no darba LPF valde. Valde nosaka ģenerālsekretāra atalgojuma apmēru un izmaksas
kārtību.
11. Komitejas
11.1. Ar nolūku vadīt un koordinēt LPF aktivitātes Valde apstiprina patstāvīgās vai
vienreizējās (konkrēta mērķa sasniegšanai) komitejas. Komiteju uzdevums ir
sagatavot valdei priekšlikumus nozīmīgu sporta dzīves jautājumu izlemšanai.
11.2. LPF ir noteiktas šādas patstāvīgās komitejas (turpmāk – Komitejas):
11.2.1. peldēšanas treneru komiteja;
11.2.2. tiesnešu komiteja;
11.2.3. sporta veterānu komiteja;
11.2.4. daiļlēkšanas komiteja;
11.2.5. ūdens polo komiteja;
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11.2.6. atklātā ūdens komiteja.
11.3. Valde var veidot vienreizējas darba komitejas nozīmīgu sacensību un citu aktivitāšu
rīkošanai.
11.4. LPF Komitejas darbojas LPF valdes pārraudzībā un kontrolē.
11.5.
Katru Komiteju vada tās vadītājs.
11.6.
Komitejas vadītājiem ir pienākums ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc to
ievēlēšanas amatā izstrādāt un iesniegt LPF valdei savas komitejas nolikumu un
citus organizatoriskos dokumentus.
11.7. Komiteju sastāvā var iesaistīt personas, kas nav LPF biedru pārstāvji.
11.8.
Komiteju galvenie uzdevumi ir sagatavot priekšlikumus LPF valdei par sekojošiem
jautājumiem:
11.8.1. sezonas Latvijas Čempionātu sacensību kalendāru un nolikumiem;
11.8.2. par dalību starptautiskās sacensībās (sezonas sacensību kalendārs, atlases
kritēriji);
11.8.3. Latvijas izlases sastāvs, veidošanas noteikumi, atlases kritēriji;
11.8.4. Latvijas izlases treniņu darba plāns;
11.8.5. citiem jautājumiem, kas ir noteikti komitejas nolikumā vai kurus komitejai ir
deleģējusi LPF valde
11.9. Komitejas darbam ir konsultatīvs raksturs un nevienam no komitejas locekļiem nav
tiesības pārstāvēt LPF attiecībās ar tiešām personām vai LPF vārdā pieņemt lēmumus
un parakstīt dokumentus.
11.10. LPF Komiteju vadītāji ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 28.februārim iesniedz LPF valdei
komiteju pārskatus par iepriekšējo kalendāro gadu.
12. nodaļa. Revidents.
12.1. LPF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl LPF
valde uz četriem gadiem.
12.2. LPF revidents nevar būt LPF valdes loceklis.
12.3. Revidents:
12.3.1.
veic LPF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
12.3.2.
dod atzinumu par LPF budžetu un gada pārskatu;
12.3.3.
izvērtē LPF grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.3.4.
sniedz ieteikumus par LPF finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;
12.4. Revidents veic revīziju valdes sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
12.5. Biedru sapulce apstiprina LPF gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.

Valdes priekšsēdētājs:

______________________ /Aivars Platonovs/
(paraksts)
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