„LATVIJAS SAMBO FEDERĀCIJA”
STATŪTI

2

1.nodaļa. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas sambo federācija”, saīsināti: LSF.
1.2. Biedrība “Latvijas sambo federācija”, (turpmāk tekstā – „Federācija”) ir brīvprātīga
juridisko un fizisko personu apvienība, kas izveidota, lai sasniegtu šajos Statūtos noteikto
mērķi un kas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata apvieno Latvijas Republikas sporta
klubus un pulciņus, sekcijas u.tml., atsevišķos sportistus un SAMBO cīņas aktīvistus.
1.3. Federācija tika reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Sabiedrisko lietu
daļā 1993.gada 09.jūlijā un ierakstīta valsts uzskaites reģistrā ar Nr.SP0132 kā sporta
sabiedriskā organizācija. Ar 2003.gada 15.janvāra Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra
valsts notāra lēmumu Nr.10-15/40 Federācijai tika piešķirts vienotais reģistrācijas numurs
40008023459.
1.4. Federācija darbojas Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ārvalstīs.
1.5. Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
2.nodaļa. DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI.
2.1. Federācijas darbības mērķi:
• SAMBO kustības izvēršana Latvijas Republikā A.G.F.I. (Assemblee Generale des
Federations Internationales – Starptautiskās Federācijas Ģenerāla Asamblēja)
iekļauto starptautisko SAMBO federāciju F.I.A.S. (International Sambo Federation
– Starptautiskā SAMBO Federācija) un E.S.F. (European Sambo Federation Eiropas SAMBO Federācija) ietvaros;
• iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju
atjaunošanai un paaugstināšanai;
• fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana;
• cilvēku veselības nostiprināšana, izmantojot SAMBO nodarbības;
• SAMBO attīstības sekmēšana;
• kaujas SAMBO attīstības sekmēšana;
• MMA amatieri (amateurs Martial Mix Arts) attīstības sekmēšana;
• sportistu sagatavošana; bērnu, pusaudžu un jauniešu pieaugušo un veterānu
sacensību organizēšana; šo sportistu kategoriju nodrošināšana ar regulāriem
treniņiem un piedalīšanos sacensībās;
• augstu sportisko rezultātu stimulēšana;
• organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu
SAMBO klubiem, organizācijām u.c., Latvijas SAMBO Federāciju un tās
komisijām.
2.2. Federācijas darbības uzdevumi:
• rīkot dažādus SAMBO pasākumus Federācijas biedriem, kā arī rast iespēju iesaistīt
tajos iedzīvotājus, uzņēmumu un citu organizāciju darbiniekus;
• radīt apstākļus Federācijas biedriem regulārām SAMBO nodarbībām atbilstoši viņu
interesēm;
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izveidot materiāli tehnisko bāzi SAMBO pasākumu organizēšanai, SAMBO
attīstības sekmēšanai;
organizēt bērnu un jauniešu ārpusskolas brīvā laika lietderīgu izmantošanu –
sportisko attīstību, līdzsvara un koordinācijas uzlabošanu, pozitīvās attieksmes
ieaudzināšanu pret dzīvo dabu;
veicināt bērnu un jauniešu pašpaļāvību, pašcieņu, paškontroli un neatkarību;
organizēt dažādu veidu SAMBO sporta pasākumus;
atzīt un atbalstīt Pasaules Antidopinga aģentūras (turpmāk - WADA) lomu
nacionālajā līmenī;
ievērot un darboties atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksa prasībām.

2.3. Federācijas darbības metodes ir:
• dažādu labdarības, sporta un kultūras pasākumu organizēšana un piedalīšanās tajos;
• sadarbība ar dažādām organizācijām, kurām ir līdzīgi uzdevumi un mērķi;
• finansu līdzekļu piesaistes organizēšana un atbalstīšana saimnieciskās darbības
ienākumu un ziedojumu veidā;
• ziedojumu saņemšana Federācijas uzdevumu un programmu īstenošanai;
• piesaistīto finansu līdzekļu projektu mērķiem uzkrāšanas veicināšanai;
• informācijas par savu darbību izplatīšana;
• izdevējdarbība;
• savu preses izdevumu un citu masu saziņas līdzekļu izveidošana;
• sakaru izveidošana starp ieintresētajām fiziskajām un juridiskajām personām
Latvijā un ārzemēs.
• piedalīšanās labdarības projektos un citos pasākumos, kuri atbilst Federācijas
mērķiem un uzdevumiem;
• konferenču, kursu, lekciju, izstāžu un citu maksas vai bezmaksas pasākumu
organizēšana un rīkošana;
• grāmatu un citu publikāciju izdošana un izplatīšana;
• kustamā un nekustamā īpašuma iegūšana;
• komercsabiedrību dibināšana, daļu vai akciju citās komercsabiedrībās iegāde;
• saimnieciskās darbības veikšana atbilstoši LR likumdošanai;
• jebkuras citas publiskas darbības, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā
esošiem likumdošanas aktiem, veikšana.
3.nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS
NOTEIKUMI,
BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
3.1. Federācijas biedrs var būt:
3.1.1. Juridiska persona, kuru darbība ir saistīta ar SAMBO.
3.2. Personai, kas vēlas būt par Federācijas biedru, ar savu darbību un saviem līdzekļiem
jāsekmē Federācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanu, jāatzīst un jāievēro Federācijas
darbības metodes un Statūtus.
3.3. Federācijā juridisko personu pārstāv tās likumiskais vai līgumiskais parstāvis.
3.4. Federācijas biedrus uzņem valde.
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Persona, kura vēlas kļūt par Federācijas biedru - pieteicējs, iesniedz valdei rakstisku
pieteikumu, kurā apliecina, ka ir iepazinies ar Federācijas Statūtiem un apņemas tos
izpildīt, kā arī sekmēt Federācijas mērķu un uzdevumu īstenošanu. Pieteikuma formu un
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka valde.
Desmit dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas pieteikums jāizskata valdes
sēdē un jāizlemj jautājumus par pieteicēja uzņemšanu par biedru vai pieteikuma
noraidīšanu. Pieteikums tiek izskatīts pieteicēja klātbūtnē. Pēc pieteikuma saņemšanas
valde desmit dienu laikā paziņo pieteicējam par valdes sēdes vietu un laiku. Pieteicēja
neierašanās, ja viņam ir paziņots par valdes sēdes vietu un laiku, nav šķērslis pieteikuma
izskatīšanai un attiecīga valdes lēmuma pieņemšanai.
Valdes lēmums nav jāmotivē. Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt
biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības trīsdesmit dienu laikā prasīt
jautājuma izskatīšanu biedru kopsapulcē.
3.5. Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa
uzņemšanu Federācijā.
3.6. Valde var izslēgt biedru no Federācijas, ja viņš 1) pārkāpj Statūtus, 2) ar savu darbību
kaitē Federācijas interesēm, tās mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
Valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot lēmumu par viņa
izslēgšanu no Federācijas un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).
Ja lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valde, biedram trīsdesmit dienu laikā ir
tiesības prasīt jautājumu izskatīšanu biedru kopsapulcē.
3.7. Katrs biedrs var izstāties no Federācijas, iesniedzot tās valdei rakstveida iesniegumu.
Izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.
3.8. No biedru iesnieguma par izstāšanos iesniegšanas vai lēmuma pieņemšanas par tā
izslēgšanu brīža, biedrs zaudē visas ar dalību Federācijā saistītās tiesības.
3.9. Federācijas biedram ir tiesības:
• piedalīties Federācijas darbībā un tās lietu pārvaldē
• ievēlēt Federācijas pārvaldes un revīzijas institūcijas un tikt ievēlētam tajās;
• piedalīties Federācijas komisijas darbā;
• izmantot Federācijas sporta bāzes un inventāru biedru kopsapulces lēmumos
noteiktajā kārtībā;
• lietot Federācijas simboliku un formu;
• piedalīties visos Federācijas organizētajos pasākumos, iesniegt rakstveida
priekšlikumus par Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli un
iesniegt rakstvieda protestus;
• brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās vai poltiskās organizācijās;
• izmantot Federācijas kultūras, izglītojošo, informatīvo un cita veida palīdzību;
• jebkurā laikā brīvprātīgi izstāties no Federācijas, iesniedzot valdei rakstisku
iesniegumu.
3.10. Federācijas biedru pienākumi:
• ievērot Federācijas Statūtus;
• pildīt biedru kopsapulces, pārvaldes un revīzijas institūciju lēmumus;
• ievērot Federācijas iekšējās kārtības noteikumus;
• savlaicīgi maksāt biedru naudu;
• ar savu aktīvu līdzdarbību sekmēt Federācijas mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
• uzturēt un propagandēt veselīgu dzīvesveidu un SAMBO cīņu;
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paaugstināt savu sporta meistarību;
augstu turēt Federācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Federācijas
prestižu sabiedrībā;
atturēties no jebkādiem pasākumiem Latvijas Republikā un ārzemēs, kuru būtība ir
pretrunā ar Federācijas Statūtiem;
apzinīgi pildīt savus pienākumus Federācijas vēlētajos amatos;
saudzēt Federācijas mantu un citas materiālās vērtības, kā arī ziņot valdei un
revīzijas institūcijai par konstatētu mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku
rīcību un veikt attiecīgus pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai;
saglabāt konfindencialitāti, neizpaust trešajām personām Federācijas finanšu
dokumentācijas, datu bāzes un perspektīvo projektu saturu.
4.nodaļa. FEDERĀCIJAS PĀRVALDES STRUKTŪRA.

BIEDRU KOPSAPULCE.
4.1. Federācijas augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce.
4.2. Biedru kopsapulce ir tiesīga izlemt visus ar Federācijas darbību saistītos jautājumus.
Vienīgi biedru kopsapulcei ir tiesības:
• apstiprināt valdes sagatavoto budžetu un kārtējā gada darbības plānu;
• noteikt un mainīt iestāšanās maksas un biedra naudas apmēru;
• ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju (prezidentu), valdes locekļus, revīzijas
institūcijas locekļus un likdvidācijas komisiju;
• izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;
• izlemt jautājumus, kas saistīti ar Federācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganziāciju;
• noteikt Federācijas objektu ekspluatācijas un pārvaldīšanas kārtību;
• lemt par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu
tiesībām;
• lemt par Federācijas komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;
• lemt par Federācijas teritoriālo un citu struktūrvienību izveidošanu un likvidāciju;
• lemt par citu komercsabiedrību daļu vai akciju iegūšanu un atsavināšanu;
• Federācijas ietvaros organizēt dažādas komisijas, kolēģijas (tiesnešu, treneru u.c.);
• lemt par Federācijas Statūtu grozīšanu;
4.3. Biedru kopsapulces var būt kārtējās un ārkārtās.
Biedru kārtējo kopsapulci sasauc valde ik gadu ne vēlāk kā līdz 15. martam.
Īpašu jautājumu izlemšanai valde, ja nepieciešams, ir tiesīga sasaukt biedru ārkārtās
kopsapulci. Biedru ārkārtas kopsapulce valdei nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanas)
jāsasauc arī tad, ja to rakstiski, savācot nepieciešamo, saskaņā ar “Biedrību un
nodibinājumu likumu” parakstu skaitu un norādot sasaukšanas iemeslu un darba kārtības
jautājumus, pieprasa ar likumu noteiktā Federācijas biedru daļa.
Ja valde desmit dienu laikā pēc rakstiska pierpasījuma saņemšanas nav izpildījusi
šo statūtu 4.4. punktā noteikto, biedri, kuri prasa kopsapulces sasaukšanu, var patstāvīgi
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sasaukt biedru kopsapulci, ievērojot šajos statūtos noteikto kopsapulces sasaukšanas
kārtību.
4.4. Par biedru kopsapulces sasaukšanu biedriem paziņo un tās darba kārtību, vietu un
laiku dara zināmu ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces sasaukšanas. Par biedru
kopsapulces sasaukšanu biedriem paziņo rakstveidā, nosūtot paziņojumu elektroniski vai
pa pastu.
4.5. Biedru kopsapulcē katram biedram ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja
kopsapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas
izbeigšanu pret šo biedru.
Biedrs var piedalīties kopsapulcē ar sava likumiskā vai līgumiskā pārstāvja
starpniecību. Pilnvarai jābūt noformētai rakstveidā, un tā pievienojama kopsapulces
protokolam.
4.6. Biedru kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl no biedru vidus citu
kopsapulces vadītāju.
4.7. Biedru kopsapulce, kas sasaukta šajos Statūtos noteiktajā kārtībā, ir lemttiesīga, ja tajā
piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no biedriem. Biedru kopsapulce izskata jautājumus,
kas ietverti izziņotajā kārtībā.
4.8. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklātu
balsošanu pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa klātesošo biedru.
4.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem biedriem, ja vien likumā vai šajos statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personāmtikai pēc statūtu grozījumu reģistrēšanas reģistrā.
4.10. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga, ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, tiek sasaukta
atkārtota biedru kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību.
4.11. Ja, sasaucot kopsapulci, ir pārkāpti likuma vai šo statūtu noteikumi par kopsapulces
sasaukšanas kārtību un termiņiem, kopsapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus, izņemot
gadījumus, kad kopsapulcē piedalās visi biedri.
4.12. Biedru kopsapulces gaita tiek protokolēta. Biedru kopsapulces protokols jānoformē 5
dienu laikā, tās jāparaksta sapulces vadītājam un protokolistam un tas jāglabā Federācijas
lietās.
VALDE.
4.13. Valde ir Federācijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Federāciju. Valde pārzina
un vada Federācijas lietas. Valde pārvalda Federācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem
atbilstoši likumiem, Federācijas Statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem.
4.14. Federācijas valde izlemj visus ar Federācijas darbību saistītos jautājumus, kas nav
biedru kopsapulces kompetencē.
4.15. Valde sastāv no 6 (sešiem) valdes locekļiem, kuri tiek ievēlēti biedru kopsapulcē uz 4
(četriem) gadiem.
4.16. Valdes priekšsēdētājs (prezidents), valdes priekšsēdētāja vietnieks (ģenerālsekretārs)
ir tiesīgi pārstāvēt federāciju katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi tikai kopīgi.
4.17. Valdes sēdes rīko pēc vajadzības.
Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs (prezidents).
4.18. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus,
norādot katra valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu.
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4.19. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) un valdes loceklis par savu pienākumu pildīšanu
var saņemt atlīdzību, ja biedru kopsapulce pieņems lēmumu par atlīdzības apmēru un
izmaksas kārtību.
5.nodaļa. SAIMNIECISKĀS UN FINANSIĀLĀS DARBĪBAS
REVĪZIJAS INSTITŪCIJA.
5.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz vienu gadu.
5.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
5.3. Revidents:
5.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
5.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
5.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
5.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
5.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
5.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
6.nodaļa. FINANSU LĪDZEKĻU IEGUŠANAS UN IZLIETOSANAS
KĀRTĪBA.
6.1. Federācijas līdzekļus veido:
• Federācijas biedru maksas;
• Juridisko un fizisko personu ziedojumi;
• ienākumi no Federācijas saimnieciskās darbības;
• Federācijas biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Federācijas
uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
• citi atļauti ienākumi.
6.2. Biedru naudas apmēru nosaka Federācijas biedru kopsapulce.
6.3. Federācijas līdzekli tiek izlietoti:
• Federācijas mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei;
• Federācijas darbinieku algošanai;
• Citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Federācijas darbības nodrošināšanu.
6.4. Gadījumos, kad Federācijas līdzekļi ir nepietiekami kāda Federācijas uzdevuma,
atbilstoši, pasākuma, realizēšana, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī
pasākuma realizācijai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Lēmumu par šo iemaksu
apjomu pieņiem biedru kopsapulce. Valde var šos līdzekļus izmantot vienīgi attiecīgā
uzdevuma realizēšanai.
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7.nodaļa FEDERĀCIJAS TERITORIĀLAS UN CITAS
STRUKTŪRVIENĪBAS.
7.1. Federācija ar biedru kopsapulces lēmumu var izveidot savas teritoriālās un citas
organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības.
7.2. Ja biedru kopsapulce pieņem lēmumu par teritoriālo vai citu struktūrvienību
izveidošanu, tad biedru kopsapulcei jānosaka to struktūrvienību tiesisko, saimniecisko un
finansiālo attiecību principi ar Federāciju, un nepieciešamības gadījumā jāizdara attiecīgie
grozījumi Statūtos.

Valdes priekšsēdētājs: ______________________ / Vsevolods Zeļonijs /

Ģenerālsekretārs: __________________________ / Andrejs Koltuškins /

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Inčukalnā, 2017.gada 18. martā.

