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l. nodaļa. Federācijas nosaukums. 

1.1. Biedrības nosaukums ir ,,Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda 

federācija" (turpmāk tekstā Federācija). 

2.nodaļa. Federācijas mērķi un uzdevumi. 

2.1. Federācijas mērķi un uzdevumi ir: 

2.1.1. Uz brīvprātības principiem apvienot biedrus - ūdens slēpošanas un 

veikborda klubus vai biedrības un komersantus, kuras ir ieinteresētas 

piedalīties ūdens slēpošanas un veikborda attīstības veicināšanā Latvijā . 

2.1.2. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus ūdens slēpošanas un veikborda 

attīstībai Latvijā. 

2.1.3. Nodrošināt Federācijas biedru kopsapulču, valdes lēmumu izpildi un 

Federācijas statūtu ievērošanu. 

2.1.4. Popularizēt  ūdesslēpošanu un veikbordu, nodrošināt informāciju par šiem 

sporta veidiem Federācijas biedriem un sabiedrībai,  risināt šo sporta veidu 

attīstības problēmas, kā arī izstrādāt juridiskos un administratīvos dokumentus, 

kas ir saistoši Federācijas biedriem un sacensību rīkotājiem Latvijas Republikā. 

2.1.5. Sadarbojoties ar biedriem, katru gadu organizēt valsts mēroga, 

starptautiskas, kā arī cita veida ūdens slēpošanas un veikborda sacensības, tās 

maksimāli tuvinot Starptautiskās Ūdens Slēpošanas un Veikborda Federācijas 

(International Water Ski and Wakeboard Federation, turpmāk tekstā IWWF) 

prasībām, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās 

sagatavotības un vecuma. 

2.1.6. Veicināt Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda izlašu komandu un 

pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī citās 

starptautiskajās sacensībās. 

2.1.7. Izstrādāt un apstiprināt Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda 

čempionāta sacensību nolikumus.  

2.1.8. Izstrādāt un apstiprināt Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda sacensību 

ikgadējo kalendāro plānu. 

2.1.9. Izsniegt un noteikt maksas apmēru ūdens slēpotāja un veikbordista licencēm 

Federācijas biedru sportistiem. 

2.1.10.  Deleģēt Federācijas pārstāvjus (sportistus, trenerus, tiesnešus, u.c.) 

starptautiskām sacensībām, semināriem, mācībām, apspriedēm un kongresiem. 

2.1.11.  Apstiprināt Latvijas ūdens slēpotāju un veikbordistu rangu sarakstu. 

2.1.12.  Organizēt treneru un tiesnešu sagatavošanu, kvalifikācijas celšanu, pieredzes 

apmaiņu un stažēšanos. 

2.1.13.  Popularizēt ūdens slēpošanu un veikbordu Latvijā, rūpējas par ūdens slēpošanas 

un veikborda attīstību bērnu un jauniešu vidū, jauno sportistu apmācību, audzināšanu 

un atbalstīšanu. 

2.1.14.  Sadarbībā ar valsts un pašvaldību atbildīgajām institūcijām piedalīties likumu 

un noteikumu izstrādē un jautājumu risināšanā, kas saistīti ar ūdens slēpošanas un 

veikborda attīstību. 

2.1.15.  Nodrošināt informāciju par Federāciju un tās rīkotajiem pasākumiem 

Federācijas mājas lapā internetā. 

2.1.16.  Pārstāvēt Federāciju Latvijas Sporta federāciju padomē, Latvijas 
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Olimpiskajā komitejā, Starptautiskajā ūdens slēpošanas un veikborda federācijā un 

citās organizācijās. 

2.1.17.  Pārstāvēt  Federācijas   biedrus   starptautiskajās   organizācijās,   veicināt   

un pārraudzīt to starptautiskos sakarus. 

2.1.18.  Nodrošināt, lai Federācija, tās biedri un sportisti ievērotu Starptautiskās 

Olimpiskās Komitejas (International Olympic Commitee, turpmāk tekstā IOC), 

IWWF un antidopinga konvenciju prasības un norādījumus. 

2.1.19.  Ūdens slēpošanas un veikborda interesēs veikt citu darbību, kas nav 

aizliegta ar likumu un nav pretrunā ar šiem statūtiem. 

3.nodaļa. Federācijas darbības termiņš. 

3.1. Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Federācijā, izstāšanās un izslēgšana. 

4.1. Federācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona, iesniedzot 

Federācijas valdes noteiktas formas apstiprinātu rakstisku pieteikumu, kurā jānorāda 

juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, amatpersonu 

vārds, uzvārds, personas kods un pievienojot Federācijas valdes noteiktos 

dokumentus, ja juridiskā persona atbilst šajos statūtos noteiktajiem 

priekšnoteikumiem, kas tai dod tiesības kļūt par Federācijas biedru. Izmaiņas 

pieteikuma formā un tai klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Federācijas 

valde. 

4.2. Par Federācijas biedru var kļūt rīcībspējīga juridiska persona, kura: 

4.2.1. iepriekš nav izstājusies vai nav tikusi izslēgta no Federācijas; 

4.2.2. ir uzrakstījusi argumentētu motivācijas vēstuli, pamatojot iemeslu vēlmei kļūt par 

Federācijas biedru; 

4.2.3. ir saņēmusi pozitīvas rekomendācijas par uzņemšanu Federācijā vismaz no diviem 

esošajiem Federācijas biedriem; 

4.2.4. ir samaksājusi ikgadējo biedra naudu Federācijas valdes noteiktajā apmērā, ko 

apliecina attiecīgs dokuments. 

4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Federācijā pieņem valde. Valdei pieteicēja 

lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 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. 

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja 

arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Federācijas 

biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas, rakstveidā paziņojot par to valdei. 

4.6. Biedru var izslēgt no Federācijas ar valdes lēmumu, ja: 
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4.6.1. biedrs vairāk kā 1 mēnesi kavē biedra naudas nomaksas termiņu; 

4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

4.7. Jautājumu par Federācijas 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 piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

Valdes lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja biedru 

kopsapulce neapstrīd valdes lēmumu, biedrs ir izslēgts no Federācijas, un viņš var 

iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. 

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

5.1. Federācijas biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Federācijas pārvaldē; 

5.1.2. saņemt informāciju par Federācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar 

 visu Federācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3.  piedalīties visos  Federācijas organizētajos pasākumos,   iesniegt 

                      priekšlikumus par Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt 

                       savu viedokli; 

            5.1.4. saņemt Federācijas atbalstu un palīdzību, lietot Federācijas atribūtiku un 

simboliku; 

5.1.5. saņemt ūdens slēpotāja un veikbordista licenci sava kluba sportistiem, lai varētu 

piedalīties Latvijas un starptautiskās ūdens slēpošanas un veikborda sacensībās, 

kurās piešķir reitinga punktus; 

5.1.6. pretendēt uz Latvijas Čempionāta vai tā posma organizatora statusa 

saņemšanu saskaņā ar Federācijas valdes izstrādāto Latvijas Čempionāta 

organizēšanas nolikumu. 

5.2. Federācijas biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Federācijas statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes 

 lēmumus; 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, kā tas ir atrunāts 10.1 punktā; 
 

5.2.3. ar  savu  aktīvu   līdzdarbību  atbalstīt  Federācijas  mērķu  un 

 uzdevumu realizēšanu; 

5.2.4. savlaicīgi   pieteikt   savas   rīkotās   sacensības   un   pasākumus 

 Federācijas kalendārajā plānā līdz tekošā gada 30. novembrim; 

5.2.5. augsti turēt Federācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas  

 grauj tās reputāciju sabiedrībā. 

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. Federācijas struktūrvienības. 

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

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar 
Federāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Federācijas biedru sapulce. 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Federācijas lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru sapulci sasauc valde. 

7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Federācijas biedri. Federācijas biedrs - 

juridiska personas–var piedalīties biedru sapulcē ar vienu balsstiesīgu delegātu. 

Nepieciešamības gadījumā biedru sapulce var izlemt arī jautājumus, kas ietilpst 

valdes kompetencē. 

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā 1 reizi gadā. 

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Federācijas biedru, norādot 

sasaukšanas iemeslu. 

7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

7.7. Biedru sapulce: 
 

            7.7.1.apstiprina Federācijas statūtus, izdara tajos grozījumus; 

            7.7.2.apstiprina nolikumu par Federācijas biedra statusa iegūšanas, 

          zaudēšanas un disciplināro sankciju piemērošanas kārtību, izdara 

          tajā grozījumus; 

7.7.3. izlemj  jautājumus  par  Federācijas   iestāšanos   citās   organizācijās 

         vai izstāšanos no tām; 

7.7.4. ievēl Federācijas valdi, valdes priekšsēdētāju un revidentu uz 2 gadiem; 

7.7.5.noklausās un vērtē Federācijas valdes un revidenta ziņojumus par 

         darbības rezultātiem; 

7.7.6. nosaka biedru pārstāvniecības normas biedru sapulcē; 

7.7.7.nosaka Federācijas biedru naudas apmērus, maksu 

         par ūdens slēpotāju un veikbordistu licencēm; 

7.7.8.apstiprina Federācijas nākošās sezonas/gada budžetu. 

7.7.9.pieņem lēmumu par Federācijas darbības pārtraukšanu; 

7.7.10. lemj citus jautājumus, kas nav pretrunā ar šiem statūtiem un Latvijas 

                         Republikā pastāvošajiem likumiem. 

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

7.9. 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. 

 

7.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Federācijas darbības 

izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no 
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klātesošajiem biedriem. 

 

 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija. 

 

8.1. Federācijas izpildinstitūcija ir valde, kuru biedru kopsapulce ievēl uz 3 gadiem, kas 

sastāv no trīs valdes locekļiem. 

 

8.1.1. Valdes priekšsēdētāju ievēl Biedru kopsapulce no ievēlēto Valdes locekļu 

vidus. 

8.2. Valde  ir tiesīga izlemt visus jautājumus,  kas  nav ekskluzīvā biedru  sapulces 

kompetencē. 

 

8.3. Valdes sapulce:  

8.3.1.apstiprina Latvijas Čempionāta  sacensību nolikumu, izdara tajā 

grozījumus; 

8.3.2.apstiprina kārtību, kādā nosaka sportistu reitingu; 

8.3.3.apstiprina valsts izlases sastādīšanas kārtību; 

8.3.4. lemj par sportistu piedalīšanos starptautiskās sacensībās; 

8.3.5. nosaka Federācijas darbinieku skaitu, amatus; 

8.3.6. nosaka Federācijas darbinieku un Izpildinstitūcijas atalgojumu; 

8.3.7.apstiprina sportistu licenzēšanas kārtību; 

            8.3.8.apstiprina Federācijas atribūtiku un simboliku; 

            8.3.9.lemj citus jautājumus, kas nav pretrunā šiem statūtiem, Latvijas 

Republikas likumiem un neietilpst biedru sapulces kompetencē. 

8.4. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Federāciju vienpersoniski. 

 

9.nodaļa. Revidents. 

9.1. Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru 

ievēl biedru sapulce uz 2 gadiem. 

9.2. Federācijas revidents nevar būt Federācijas valdes loceklis. 

9.3. Revidents: 
 

9.3.1. veic Federācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Federācijas  finanšu un  saimnieciskās 

 darbības uzlabošanu. 

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

reizi gadā. 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Federācijas gada pārskatu tikai pēc revidenta 

atzinuma saņemšanas ne vēlāk kā līdz 31. martam. 
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10.nodaļa. Biedru nauda 

10.1.  Federācijas biedri maksā biedru naudu vienu reizi tekošajā sezonā, bet ne vēlāk kā 

līdz 31.janvārim, pamatojoties uz Federācijas izrakstītu rēķinu. Par tekošo sezonu tiek 

uzskatīts laika periods no iepriekšējā gada 1. novembra līdz esošā gada 31. oktobrim. 

Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka biedru kopsapulce. 

 

 
Biedrības „Latvijas Ūdensslēpošanas federācija” 

Valdes loceklis         Atis 

Bogomazovs 

 

 

 

Biedrības „Latvijas Ūdensslēpošanas federācija” 

Valdes priekšsēdētājs        Oskars Krūze 

 

 

 

 

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Sunīšos, Garkalnes novadā, Ropažu pagasts, 2022. 

gada 27. maijā 


