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Biedrības Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija 

reģistrācijas numurs Nr. 40008203134 

biedru sapulcē  

2022. gada 29. janvārī, Ventspilī. 

 
Biedrības  

Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija 
 

STATŪTI (jaunā redakcija) 

 

1.Biedrības nosaukums un vispārējie noteikumi. 

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija (turpmāk tekstā 
– Biedrība), saīsināti - LVVA. Biedrības nosaukums angļu valodā ir Latvian Masters 
Athletic Association. 

1.2.Biedrība ir 1991. gadā dibinātās un 1993. gadā Eiropas Vieglatlētikas Vecmeistaru 
asociācijā (angļu valodā – European Masters Athletics, saīsināti – EMA uzņemtās, 
sabiedriskās organizācijas „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” tiesību pārņēmēja, 
un darbības turpinātāja. 

1.3. Biedrība pārstāv Latvijas vieglatlētikas vecmeistaru kustību (starptautiskajā klasifikācijā – 
30 gadu vecumu sasniegušie un vecāki sportisti; angļu valodā –masters athletics, vai 
veterans athletics) Latvijā un vecmeistaru vieglatlētikas vadošajās starptautiskajās 
organizācijās. 

1.4. Savā darbībā Biedrība vadās pēc Latvijas valstī spēkā esošajiem likumiem, Ministru 
kabineta (MK) noteikumiem, normatīvajiem aktiem, Biedrības statūtiem, respektē EMA 
darbības principus, direktīvas un rekomendācijas. 

1.5. Biedrība ir patstāvīga juridiska organizācija. Tai ir savs zīmogs, norēķinu konti bankās, kā 
arī atribūtika. 

1.6. Par savu darbību Biedrība atbild ar visu savu mantu. Par savu biedru saistībām Biedrība 
neatbild. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām. 

 

2. Biedrības darbības termiņš. 

2.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

3. Biedrības mērķi un uzdevumi. 

3.1. Biedrības mērķis ir veicināt, koordinēt un vadīt vieglatlētikas vecmeistaru kustību Latvijā, 
kā arī pārstāvēt valsti vadošajās starptautiskajās vieglatlētikas vecmeistaru kustības 
organizācijās. 

3.2. Biedrības uzdevumi: 

3.2.1. pārstāvēt Latvijas vieglatlētikas vecmeistaru intereses biedrībā “Latvijas 
Vieglatlētikas savienība”, biedrībā “Latvijas Sporta veterānu-senioru savienība”, kā arī 
sadarbībā ar citām vecmeistaru vieglatlētikā ieinteresētajām juridiskajām un fiziskajām 
personām; 

3.2.2. palīdzēt vecmeistaru vecumu sasniegušajiem vieglatlētiem (un senioriem) uzturēt 
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saikni ar aktīvo sportu, iesaistot viņus vecmeistaru vieglatlētikas organizētajā kustībā; 

3.2.3. izstrādāt un ieviest vieglatlētu – vecmeistaru vajadzībām atbilstošu, optimālu 
pašmāju sacensību sistēmu un ikgadēju sacensību kalendāru; 

3.2.4. sistemātiski apkopot, un katra gada sākumā elektroniski publicēt Latvijas 
vieglatlētikas vecmeistaru sacensībās sasniegtos rezultātus; 

3.2.5. apstiprināt sportistu sasniegtos valsts rekordus; 

3.2.6. pārstāvēt Latviju Eiropas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācijā (EMA) un Pasaules 
Vecmeistaru vieglatlētikas asociācijā (World Masters Athletics, saīsinājumā – WMA); 

3.2.7. koordinēt Latvijas vieglatlētu dalību EMA rīkotajos Eiropas čempionātos, WMA 
pasaules čempionātos, Eiropas un Pasaules vecmeistaru sporta („masters”) spēlēs; 

3.2.8. rūpēties, lai starptautiskajā arēnā izcilus sasniegumus uzrādījušie sportisti saņemtu 
adekvātu valdības, pašvaldību un augstākās sporta vadības morālo un materiālo 
atbalstu. 

3.2.9. izveidot un uzturēt pastāvīgus kontaktus ar kaimiņvalstu vieglatlētikas vecmeistarus 
pārstāvošajām organizācijām, piedalīties divpusēju un reģionālo starptautisko 
sacensību organizēšanā; 

3.2.10. nodrošināt statistikas un cita veida informācijas apmaiņu ar starptautiskajām 
sporta organizācijām. 

 

4. Biedru  iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi. 

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt biedrības – sporta klubi, citas juridiskas organizācijas, kā arī 
fiziskas personas, kas atzīst Biedrības statūtus, un apņemas atbalstīt Biedrību tās mērķu 
sasniegšanā. Iestāšanās pieteikuma formu, un tai klāt pievienojamo dokumentu sarakstu 
nosaka Biedrības valde. 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Pieteikums par iestāšanos ir 
jāizskata tuvākās valdes sēdes laikā, bet ne ilgāk, kā viena mēneša laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja 
lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs, un jādod viņam iespēja paust savu viedokli. Pieteicēja 
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveida 
formā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.3. Noraidošu valdes lēmumu pieteicējs var rakst veidā pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja 
pieteicēja lūgumu noraida arī biedru sapulce, pieteicējs par Biedrības biedru nav uzņemts. 
Atkārtotu pieteikumu par iestāšanos var iesniegt ne ātrāk kā gadu pēc iestāšanās atteikuma. 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, par to rakstveida formā paziņojot valdei. 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu valdes lēmumā minētajā laikā; 

4.5.2. biedrs nepilda biedru 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 šo statūtu nosacījumiem. 

4.6. Par Biedrības biedra izslēgšanu valde lemj pirmajā valdes sēdē pēc pārkāpuma fiksēšanas. 
Tās laikā izslēdzamajam biedram ir tiesības izklāstīt savu viedokli. Izslēdzamā biedra 
neierašanās uz valdes sēdi nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Rakstveida motivēts 
lēmums izslēgtajam biedram ir jānosūta piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
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5. Biedru tiesības un pienākumi. 

5.1. Biedrības biedru tiesības: 

5.1.1.piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā; 

5.1.2. piedalīties Biedrības  biedru sapulcē; 

5.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības 
institūciju sēžu un apspriežu protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem; 

5.1.4. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt vērtējumu par Biedrības 
darbību un priekšlikumus par tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

5.1.5. saņemt atbalstu un palīdzību vieglatlētikas vecmeistaru sacensību un citu 
pasākumu organizēšanā; 

5.1.6. brīvi darboties citās biedrībās, organizācijās un to apvienībās; 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

5.2.3. aktīvi veicināt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu; 

5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā. 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Ja biedram nosaka 
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, tad ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

5.4. Goda biedri 

5.4.1. Par Biedrības Goda biedru var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura ir 
devusi lielu ieguldījumu Biedrības attīstībā. 

5.4.2. Goda biedra nosaukuma piešķiršana ir biedru sapulces kompetences jautājums. 

5.4.3. Goda biedri ir tiesīgi piedalīties biedru sapulcē ar padomdevēja tiesībām. 

5.4.4. Goda biedru pienākums ir ar savu autoritāti un aktīvu līdzdarbošanos atbalstīt 
Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu. 

 

6.Kārtība, kādā var noteikt biedrības teritoriālo un citu struktūrvienību  tiesības un 
pienākumus. 

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 nolikumi, ko apstiprina Biedrības valde. 

 

7. Biedru sapulces sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas kārtība un kompetence. 

7.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce. 

7.2. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz reizi gadā - ne vēlāk kā līdz nākošā gada 
30.martam. 

7.3.  Biedru sapulcē ar balsstiesībām ir tiesīgi piedalīties visi biedri, kuriem ir balsstiesības. 
Katram biedram ir viena balss. Biedram nav balsstiesību Biedrību un nodibinājumu likumā 
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un Statūtos noteiktajos gadījumos. Juridiskie biedri biedru sapulcē piedalās ar rakstiski 
pilnvarotu pārstāvju starpniecību. Biedrs - fiziska persona var piedalīties biedru sapulcē arī 
ar pārstāvja starpniecību, pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveida 
formā.  

7.4.  Sasaucot  biedru sapulci, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms  biedru sapulces informācija 
par biedru sapulces datumu un darba kārtību tiek ievietota asociācijas mājas lapā - 
www.lvva.lv. 

7.5. Ārkārtas  biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai arī, ja to rakstveida 
formā, norādot motivētu sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa 
Biedrības biedru. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem 
biedriem. 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, četru nedēļu laikā tiek sasaukta 
atkārtota biedru sapulce. Atkārtoti sasauktā  biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.8.  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem 
balsstiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu 
un turpināšanu, iestāšanos citās organizācijās ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 
puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem. 

7.9. Valdes locekļi un revidents tiek ievēlēti atklātā balsojumā, izņemot gadījumus, kad 
aizklātu balsošanu pieprasa vismaz divas trešdaļas balsstiesīgo  biedru sapulces dalībnieku. 

7.10. Biedru sapulces kompetencē ietilpst: 

7.10.1. Izdarīt grozījumus statūtos; 

    7.10.2. valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana, ik pēc trīs gadiem 
– valdes sastāva, revidenta pārvēlēšana; 

7.10.3. lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 
reorganizāciju; 

     7.10.4. noklausīties, apspriest un apstiprināt valdes priekšsēdētāja un revidenta ziņojumu; 

7.10.5. lēmuma pieņemšana par iestāšanos citās organizācijās, par izstāšanos no tām. 

 

8.Biedrības izpildinstitūcija, tās skaitliskais sastāvs, pārstāvības tiesības un kompetence 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde 7 (septiņu) cilvēku sastāvā, kurus ievēl biedru sapulcē 
uz 3 (trīs) gadiem. 

8.2. Valde no valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāju (angļu valodā – „president”), un 
divus priekšsēdētāja vietniekus (angļu valodā – „vice-president”), ar valdes lēmumu izveido 
sekretariātu un ievēl sekretariāta vadītāju. 

8.3.Valdes locekļu pārstāvības tiesības: 

8.3.1. valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekiem ir tiesības atsevišķi 
pārstāvēt Biedrību; 

8.3.2. pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vēl vienu valdes locekli. 

8.4. Valdes  locekli var atsaukt biedru sapulce pirms pilnvaru termiņa beigām ar kopsapulces 
lēmumu, tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma 
pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana 
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biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana. 

8.5. Valdes kompetence: Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus visos jautājumos, kas nav biedru 
sapulces kompetencē. 

8.6. Biedrības Valdes priekšsēdētājs: 

8.6.1. vada un pārzina Biedrības un valdes darbu; 

8.6.2. par savu darbību ir atbildīgs un atskaitās Biedrības valdei un biedru sapulcei; 

8.6.3. bez speciāla pilnvarojuma rīkojas ar Biedrības finanšu līdzekļiem; 

8.6.4. Biedrības vārdā paraksta līgumus; 

8.6.5. ir tiesīgs atsevišķu tā kompetencē esošu jautājumu izlemšanu deleģēt citam valdes 
loceklim. 

8.7.  Valdes sēdes valdes priekšsēdētāja uzdevumā sasauc sekretariāts ne retāk kā vienu reizi 
trijos mēnešos. Par sēdes laiku, vietu un darba kārtību valdes locekļi tiek informēti pa 
elektronisko pastu vai citiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem ne vēlāk kā piecas dienas 
iepriekš. 

8.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse valdes locekļu. Valde lēmumus 
pieņem ar vienkāršu klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. 

8.9. Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties jebkurš biedrības biedrs, kā arī 
valdes pieaicinātie. 

8.10. Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos 
lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu. 

8.11. Valdes locekļi par savu darbu var saņemt vienreizēju atlīdzību, ja lēmumu par to ir 
pieņēmusi biedru sapulce. Atlīdzības apmēru nosaka valde. 

8.12.  Noteiktu atbalsta funkciju veikšanai valdei ir tiesības algot profesionālus speciālistus, ja 
par to lēmumu ir pieņēmusi biedru sapulce. Atlīdzības apmēru nosaka valde. 

8.13. Biedrības sekretariāts: 

8.13.1. Biedrības biedru uzskaite; 

8.13.2. Biedrības biedru sapulču, valdes sēžu darba kārtības sagatavošana, protokolēšana, 
lēmumu projektu sagatavošana; 

8.13.3. Biedrības lietvedības vešana, korespondences kārtošana; 

8.13.4. Sacensību statistiskās informācijas apkopošana, publiskošana elektroniskā formātā; 

8.13.5. Finanšu un saimnieciskās darbības atskaišu, pārskatu sagatavošana un iesniegšana 
valsts, pašvaldības un citām sadarbības organizācijām; 

8.13.6. Biedrības grāmatvedības uzskaite, gada darbības pārskatu sagatavošana un 
iesniegšana atbilstošajām institūcijām. 

 

9. Revidents. 

9.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru biedru 
sapulce ievēl uz kārtējā valdes sastāva darbības pilnvaru laiku. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

9.3. Revidenta kompetence: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
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9.3.2. pārbauda Biedrības gada pārskatu vai tā daļas — ieņēmumu un izdevumu pārskatu 
un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu un dod atzinumu par Biedrības budžetu un 
saimnieciskās un finansiālās darbības gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības 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 Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 
saņemšanas. 

 

10. Biedru nauda. 

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu reizi kalendārajā gadā valdes noteiktā kārtībā. 

10.2. Biedru maksas apmērus un samaksas termiņus  nosaka valde. 

10.3. Ja biedra dalība biedrībā izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam 
netiek atmaksāta. 

 
11.Nobeiguma noteikumi. 

11.1. Ja statūti ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi. 
11.2.Visas procedūras un darbības, kas šajos statūtos nav reglamentētas, tiek regulētas 

saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem Latvijas Republikas 
likumiem un normatīvajiem aktiem. 

 

Valdes priekšsēdētājs Guntis Zālītis 

 

Statūti apstiprināti 2022. gada 29. janvārī, Ventspilī. 


