Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
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Latvijas Optimist klases asociācija

STATŪTI

Apstiprināti biedrības
“Latvijas Optimist klases
asociācija” dibināšanas sapulcē Rīgā
2017. gada 9. februārī

1. Biedrības nosaukums.
1.1.Biedrības nosaukums ir „Latvijas Optimist klases asociācija” (turpmāk tekstā –
Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Optimist Class
Association”.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķis ir burāšanas Optimist klases (turpmāk tekstā – Klase) attīstības
veicināšana Latvijā, Klases darbības koordinēšana, sacensību organizēšana, burāšanas
sporta klubu un Klases sportistu atbalsts.
2.2. Mērķa sasniegšanai Biedrība realizē sekojošus uzdevumus:
2.2.1. bērnu un jauniešu interešu atbalstīšanu un iesaistīšanu burāšanā Optimist klasē;
2.2.2. veicināt Klases burātāju dalību Latvijas un starptautiskajās sacensībās;
2.2.3. organizēt vietēja un starptautiska mēroga Klases sacensības;
2.2.4. sadarboties un pārstāvēt Klases un Biedrības intereses vietējās un starptautiskās
burāšanas sporta organizācijās;
2.2.5. koordinēt un atbalstīt, tajā skaitā finansiāli, Klasi pārstāvošus sportistus, sporta
organizācijas un trenerus;
2.2.6. atbalstīt Klases sportistu pāreju uz nākamajām burāšanas klasēm;
2.2.7. popularizēt un stiprināt burāšanas tradīcijas
2.2.8. organizēt un veikt dažāda veida izglītojošus un izklaidējošus pasākumus;
2.2.9. veikt cita veida darbības Biedrības mērķu sasniegšanai
3. Biedrības darbības termiņš.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru un Asociēto Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kā arī
tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības
valde.
4.2. Lai kļūtu par Asociēto Biedru (turpmāk tekstā – Jaunbiedrs) ir nepieciešams
iesniegt noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3. Lēmumu par Biedra vai Jaunbiedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei
pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā četru 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 lēmums
jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja
arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības
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Biedru vai Jaunbiedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena
gada.
4.5. Biedrs vai Jaunbiedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā par to
paziņojot valdei.
4.6. Biedru vai Jaunbiedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. Biedrs vai Jaunbiedrs nepilda Biedrības biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
4.6.2. Biedrs vai Jaunbiedrs nepilda savus Biedra vai Jaunbiedra pienākumus un
saistības;
4.6.3. Biedrs vai Jaunbiedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Biedrības Biedru vai Jaunbiedru izslēgšanu valde izskata tuvākās
sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo Biedru vai Jaunbiedru un dodot viņam vārdu sava
viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra vai Jaunbiedra neierašanās nav šķērslis valdes
lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par Biedra vai Jaunbiedra izslēgšanu no
Biedrības un šā lēmuma motivācija rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam Biedram vai
Jaunbiedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.8. Valdes lēmumu par izslēgšanu izslēgtais Biedrs vai Jaunbiedrs rakstveidā var
pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida izslēgtā Biedra vai Jaunbiedra
sūdzību, Biedrs vai Jaunbiedrs var iesniegt atkārtotu pieteikumu atjaunot viņu
Biedrības biedra statusā ne ātrāk kā pēc viena gada.
5. 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 visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. pārstāvēt Biedrību sacensībās, piedalīties Biedrības darbā.
5.2. Biedrības Biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. piedalīties Biedrības biedru sapulcē vai Biedrības valdei sniegt skaidrojumu par
neierašanās iemeslu, kas nosūtāms elektroniski vai rakstveidā Biedrības valdei ne vēlāk
kā trīs dienas līdz izsludinātajai biedru sapulcei;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. ar savu nostāju un uzvedību uzturēt Biedrības prestižu;
5.2.5. ievērot burātāju ētiku, labas jūras prakses prasības, starptautiskos burāšanas un
Klases noteikumus;
5.3. Saistības Biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
Biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī Biedra
piekrišana;
5.4. Biedra dalība biedrībā nav nododama trešajām personām vai mantojama;
5.5. Uz Jaunbiedriem attiecas visas tiesības un pienākumi, izņemot punktā 5.1.1. un
5.2.2. minētos.
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6. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija;
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri personīgi vai Biedra
rakstiski pilnvarota persona.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 15. martam.
7.4. 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.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces izsūtot
katram biedram rakstisku vai elektronisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalīsies vismaz divi biedri.
7.8. 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.
7.9. Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises
kārtību nepieņem Biedru sapulce.
7.10. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
7.10.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
7.10.2. valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;
7.10.3.lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju;
7.10.4. citi jautājumi, kuri saskaņā ar LR likumdošanu ir biedru sapulces kompetencē.
7.11. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes
kompetencē.

8. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.
8.2. Biedrības sapulce ievēl valdi uz 2 gadiem un tā sastāv no pieciem valdes locekļiem.
Termiņam beidzoties, valdes loceklis var tikt ievēlēts atkārtoti uz nākošo termiņu.
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes
darbu.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai Biedru sapulces
kompetencē.
8.5. Valde ir tiesīga izveidot un sasaukt konsultatīvo komisiju kāda atsevišķa jautājuma
izskatīšanai.
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8.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
Valde lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu vai, ja
balsis „par” un „pret” ir vienādā skaitā, tad lēmuma pieņemšanai izšķirīgā balss ir
Valdes priekšsēdētājam.
8.7. Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus,
norādot katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu.
8.8. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs
pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi pārstāv Biedrību kopā ar otru valdes
locekli.
8.9. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.10. Valdes loceklim nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
8.11. Valdes locekli var atsaukt pirms termiņa ar Biedru sapulces lēmumu.
9. Biedrības gada pārskats.
9.1. Pēc pārskata gada beigām saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem
normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas un pārskatu sagatavošanas jomā valde
sagatavo biedrības gada pārskatu, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce punktā 10.5
noteiktajā kārtībā.
9.2. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu.

10. Revidents.
10.1. Biedru finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz diviem gadiem.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
Saskaņā ar Lēmuma par biedrības dibināšanu, no 09.02.2017, Rīgā, pilnvarojumu
Statūtus paraksta dibinātāju pārstāvji
_______________________________________ /Inga Jākobsone/
_______________________________________/Andis Einauss/
Statūti apstiprināti Biedrības sapulcē Rīgā, 2017. gada 9. februārī
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