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1. nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJA” (turpmāk tekstā – Biedrība).
2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība skvoša attīstības veicināšanā;
2.2. Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:
2.2.1.popularizēt skvošu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicinot cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo
attīstību;
2.2.2. palielināt skvoša spēlētāju skaitu Latvijā, iesaistot pēc iespējas vairāk jaunus skvoša spēlētājus,
neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem
kritērijiem;
2.2.3.veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu iesaistīšanu, jauno skvoša spēlētāju apmācību un dalību
vietēja un starptautiska mēroga skvoša sacensībās, semināros, apmācībās;
2.2.4.apvienot un koordinēt fiziskās un juridiskās personas, kuras ir skvoša spēlētāji, atbalstītāji vai
interesenti;
2.2.5.organizēt dažāda līmeņa skvoša sacensības, tai skaitā nodrošināt ikgadējo čempionātu sarīkošanu;
2.2.6.izstrādāt un koordinēt ikgadējo sacensību kalendāro plānu;
2.2.7.atbalstīt Latvijas skvoša izlases komandas un Biedrības biedru dalību sacensībās gan Latvijā, gan
ārvalstīs;
2.2.8.nodrošināt skvoša noteikumu publisku pieejamību latviešu valodā, kā arī palīdzēt skvoša spēlētājiem
veidot atbilstošu izpratni par skvoša spēli;
2.2.9.organizēt skvoša tiesnešu un treneru kvalifikācijas celšanu, pārbaudīt to sagatavotību un veikt
akreditāciju savas kompetences ietvaros;
2.2.10. veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties starptautiskajās sacensībās,
tai skaitā pārstāvēt Latviju pasaules skvoša čempionātā;
2.2.11. atbalstīt esošo skvoša kortu saglabāšanu un veicināt jaunu skvoša kortu būvniecību Latvijā,
sniedzot dažāda veida konsultācijas par starptautiskajiem standartiem un nodrošinot cita veida
palīdzību;
2.2.12. pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās skvoša organizācijās;

2.2.13. veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskajām un fiziskām personām, kā arī veicināt
sadarbību starptautiskā līmenī izvirzīto mērķu sasniegšanai.
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 jebkura juridiska persona, iemaksājot Biedrības kontā valdes ikgadēji noteikto
biedra naudu.
4.2. Valde var noraidīt iestāšanos Biedrībā, ja juridiskā persona neatbalsta Biedrības mērķus un uzdevumus.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce
noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var sniegt atkārtotu
pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.4.1.biedrs vairāk kā 1 gadu nav nomaksājis biedra naudu;
4.4.2.biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.4.3.biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.4.4.biedrs ar savu darbību nodarījis būtisku kaitējumu Biedrībai;
4.4.5.biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.5. Jautājumu par Biedrības 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
rakstveida 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;
5.1.3.piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās
uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4.citas normatīvajos aktos un Biedrības dokumentos noteiktās tiesības.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1.ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2.regulāri maksāt biedru naudu;
5.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4.savlaicīgi saskaņot atsevišķu skvoša sacensību rīkošanu, lai varētu tās iekļaut apvienotajā sacensību
grafikā;
5.2.5.informēt Biedrību par savu dalību starptautiskajās sacensībās;
5.2.6.saudzīgi apieties ar Biedrības īpašumu;
5.2.7.citi normatīvajos aktos un Biedrības dokumentos noteiktie pienākumi.
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. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulce:
7.2.1.izdara grozījumus statūtos;
7.2.2.ievēl valdi uz trim gadiem un revidentu uz diviem gadiem, un atsauc tos;
7.2.3.noklausās un izvērtē valdes locekļu un revidentu ziņojumus par iepriekšējā gada darbības
rezultātiem;
7.2.4.apstiprina tiesības valdes locekļiem par savu pienākumu veikšanu saņemt atlīdzību, nosaka tās
apmēru un izmaksas kārtību;
7.2.5.apstiprina Biedrības gada pārskatu;
7.2.6.apstiprina Biedrības darbības programmu nākamajam gadam;
7.2.7.apstiprina Biedrības atribūtiku un simboliku;
7.2.8.lemj par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;
7.2.9.lemj citus jautājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai valdes lēmumu nodoti Biedru
sapulces kompetencē.
7.3. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē arī ar
pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Vienam
biedram ir viena balss.
7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gada laikā posmā no 1.marta līdz 25.martam.
7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā
viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram
elektronisku paziņojumu un paziņojot par to Biedrības oficiālajā mājas lapā.
7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma 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.
7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums
par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8. nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.
8.2. Valde sastāv no sešiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
8.3. Valdes priekšsēdētāju ievēl valde. Par valdes priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtību valde vienojas atsevišķi.
8.4. Par valdes locekli var ievēlēt rīcībspējīgu un tiesībspējīgu fizisku personu.
8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību individuāli.

8.6. Valde vada un pārstāv Biedrību. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru
sapulces kompetencē.
8.7. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar
balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
8.8. Valde pilda savus pienākumus bez atlīdzības, izņemot statūtu 7.2.4.punktā noteiktajā gadījumā.
9. nodaļa. Izslēgta (15.03.2020.).
10.nodaļa. Biedru nauda
10.1. Ikgadējās biedru naudas apmēru, kā arī samaksas kārtību nosaka valde;
10.2. Biedrības biedru var atbrīvot no biedru naudas samaksas uz noteiktu laiku ar valdes lēmumu par
īpašiem nopelniem, ieguldījumu Biedrības darbībā vai citos gadījumos.
11.nodaļa. Saimnieciskā darbība un finanses
11.1. Biedrībai ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.
11.2. Biedrības budžetu veido:
11.2.1. valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar Latvijas Republikas vadošo valsts sporta institūciju
vai kādu citu organizāciju tiek nodoti Biedrības rīcībā;
11.2.2. Biedrības biedru naudas;
11.2.3. ienākumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem;
11.2.4. ienākumi no saimnieciskās darbības;
11.2.5. juridisko un fizisko personu dotācijas un ziedojumi;
11.2.6. citi ienākumi.
11.3. Biedrības iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti Biedrības
mērķa un uzdevumu sasniegšanai.
11.4. Paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem ir valdes priekšsēdētājam kopā ar jebkuru no valdes
locekļiem, kuru ievēlējusi valde minētās funkcijas veikšanai.
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