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VALDES LOCEKĻU
SARAKSTS
(LR UR lēmums Nr.6-24/204428/1 no 09.12.2016)
Vārds, Uzvārds

Tel. Nr.

e-pasts

Pilnvaru apjoms

Vladimirs Čamāns

29 282 392

vladimirs.camans@inbox.lv

Ar tiesībām pārstāvēt
atsevišķi

Aldis Mūrnieks

29 229 771

airclub@inbox.lv

Ar tiesībām pārstāvēt
atsevišķi

Andris Vicinskis

29 259 085

hs1252003@yahoo.com

Ar tiesībām pārstāvēt
atsevišķi

Biedru saraksts

Kurzemes Avio

Reģistrācijas
numurs
42103020484

Kurzemes Avioklubs

40008103538

Vidzemes Aeroklubs

40008068707

TMG

40103872610

Kuldīgas aviācijas sporta klubs

40008025093

Federācijas biedra nosaukums

Juridiskā adrese, e-pasts, tālrunis
Lidlauks, Cīravas pagasts,
Aizputes novads, tel.:29229771
Lidlauks, Cīravas pagasts,
Liepājas rajons, 29229771,
www.airclub.lv
Lidlauks, Priekuļu pag., Priekuļu
novads, 26429168
Baltezera iela 36, Baltezers, LV2164, 29259085, www.TMGATO.com
Lapegļu iela 1, Kuldīga, tel.:
2990285, www.avioclub.lv

Biedrība
“LATVIJAS PLANIERU SPORTA FEDERĀCIJA”
STATŪTI
Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005.gada 15. novembrī
Ar Nr. 50008023111

1.nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS.
1.1. Biedrības nosaukums ir „LATVIJAS PLANIERU SPORTA FEDERĀCIJA” (turpmāk tekstā –
Biedrība).

2. nodaļa. BIEDRĪBAS MĒRĶI.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. organizēt un radīt apstākļus planieru sporta attīstībai Latvijā;
2.1.2. popularizēt aviācijas sporta veidus;
2.1.3. sakārtot vieglās un rekreācijas aviācijas jomu Latvijā, sadarbojoties ar biedrību “Latvijas
Aeroklubs” un valsts institūcijām šīs jomas normatīvo aktu izstrādē.

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 16 gadu vecumu sasniegusi rīcībspējīga fiziska persona vai
juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā tiek izskatīts pieteicēja lūgums ir jāuzaicina pats
pieteicējs vai tā pilnvarots pārstāvis 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.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī
biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru,
un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kura ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. 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 šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu
laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
5.1. Biedrības biedriem ir 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.
5.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kuras atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī 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 sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties sapulcē tikai
personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienreiz gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa
ne mazāk kā desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu vai paziņojot pa tālruni.
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 sapulce.

7.8. Biedru sapulces lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmumus 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, kura sastāv no trim valdes locekļiem.
8.2. Biedrības prezidents ir arī valdes priekšsēdētājs, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9. nodaļa. REVIDENTS.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. sniedz ieteikumus par Biedrības saimnieciskās un finanšu 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.

Biedrības pilnvarotie pārstāvji:

_________________________ /V. Čamāns/
(paraksts)

_________________________ /A. Mūrnieks/
(paraksts)

_________________________ /L. Zeitmanis/
(paraksts)

Statūti apstiprināti ārkārtas konferencē Liepājā,. Liepājas lidosta, LV-3401
2005. gada 08.oktobrī.

2020. gada sacensības

Nr.

Sacensību nosaukums

1.

Baltijas kauss

Sacensību datumi

Sacensību vieta

22.08 - 30.08.2020

Pociunai, Lietuva

2.

Starptautiskais Lietuvas kluba klases
čempionāts

11.07 - 26.07.2020

Biržai, Lietuva

3.

Starptautiskais Lietuvas sporta (MIX)
klases čempionāts

01.08 - 16.08.2020

Pociunai, Lietuva

4.

Veterānu sacensības

29.05.2020

Kauņa, Lietuva

Sacensību finansējumam tika izmantoti finanšu līdzekļi no valsts budžeta apakšprogrammas
09.09. „Sporta federācijas un sporta pasākumi” 598,06 EUR apmērā.

