Biedrības

LATVIJAS TENISA SAVIENĪBA
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1. nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS TENISA SAVIENĪBA”, saīsinājumā LTS,
(turpmāk tekstā - Biedrība).
2. nodaļa. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
2.1.1. vadīt un koordinēt ar tenisu saistītu personu darbību Latvijā, pārstāvēt un īstenot to
kopīgās intereses;
2.1.2. attīstīt starptautisko sadarbību;
2.1.3. veikt šādas sabiedriskā labuma darbības:
2.1.3.1. popularizēt tenisu kā veselīgu atpūtas un sporta veidu Latvijā, it īpaši bērnu
un jauniešu vidū, lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanos viņu fiziskai un
garīgai veselībai labvēlīgā darbībā;
2.1.3.2. nodrošināt un atbalstīt tenisa attīstību Latvijā un augstu sportisku rezultātu
sasniegšanu tenisā, kā arī veicināt augsta līmeņa sportistu izaugsmi;
2.1.3.3. rūpēties par tenisa meistarības paaugstināšanu;
2.1.3.4. veicināt bērnu un jauniešu apmācību tenisā;
2.1.3.5. atbalstīt tenisa apmācības metodikas un materiālu izstrādi;
2.1.3.6. organizēt un atbalstīt tenisa sacensības;
2.1.3.7. veicināt pludmales tenisa popularizēšanu;
2.1.3.8. veicināt ratiņtenisa (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) popularizēšanu;
2.1.3.9. veikt tenisa vēstures izpēti, apkopošanu un publicēšanu;
2.1.3.10. īstenot citas aktivitātes, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai tenisa un
veselības veicināšanas jomā.
3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedrības darbība
4.1. Biedrība savas darbības ietvaros:
4.1.1. iesaista savā sastāvā tenisa klubus, biedrības, sporta skolas un organizācijas;
4.1.2. nodrošina sportistu, treneru un tiesnešu licencēšanu;
4.1.3. veicina profesionālu tenisistu sagatavošanu;
4.1.4. organizē Latvijas izlases komandu piedalīšanos starptautiskajās sacensībās Latvijā
un ārvalstīs;
4.1.5. īstenojot ekskluzīvas tiesības Latvijas tenisa organizāciju vidū, pārstāv Latviju
starptautiskajā līmenī un starptautiskajās organizācijās, t. sk. Starptautiskajā Tenisa
federācijā (International Tennis Federation) un Eiropas Tenisa asociācijā (Tennis
Europe);
4.1.6. sagatavo un apstiprina Latvijas tenisistu ranga sarakstus;
4.1.7. izstrādā un apstiprina sacensību kalendārus un nolikumus;
4.1.8. plāno un/vai organizē starptautiskās sacensības Latvijā;
4.1.9. veicina tenisistu dalību starptautiskajās sacensībās;
4.1.10. apkopo tenisa kā sporta veida metodiskos materiālus un statistiku;
4.1.11. organizē informatīvu biļetenu vai tenisa žurnālu izdošanu;
4.1.12. sadarbojas ar zinātniskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, izstrādā un ievieš
praktiskajā darbā jaunākos atzinumus tenisa metodikā un teorijā;
4.1.13. ievēro antidopinga konvencijas prasības;
4.1.14. slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām (arī ārvalstu) tenisa attīstības
veicināšanai Latvijā;
4.1.15. organizē treneru un tiesnešu sagatavošanu, kvalifikācijas celšanu un pieredzes
apmaiņu ārvalstīs;
4.1.16. lemj par ziedojumu un citu finansējumu sadali;
4.1.17. īsteno ekskluzīvas reklāmas un tirdzniecības tiesības.
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5. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana
5.1. Biedrībā var iestāties jebkura organizācija, sabiedrība, klubs vai cita juridiska persona,
kuras darbība ir saistīta ar tenisu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu
ģenerālsekretāram. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu
nosaka valde.
5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā trīs 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. Valde savu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
5.3. Nelabvēlīgu valdes lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei, adresējot
to valdei. Biedru sapulce izskata valdes lēmuma pārsūdzību tuvākās sēdes laikā. Ja arī
biedru sapulce pieņem pieteicējam nelabvēlīgu lēmumu, tad pieteicējs var iesniegt
atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada.
5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
5.5.1. biedrs vairāk nekā 2 (divus) gadus nav nomaksājis biedra naudu;
5.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
5.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai pretrunā ar
sporta ētiskajiem un morāles principiem.
5.6. 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 šā lēmuma argumentācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
5.7. Biedrības biedri maksā iestāšanās maksu un biedru naudu valdes noteiktajā kārtībā un
apmērā.
6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
6.1. Visiem Biedrības biedriem ir vienādas tiesības un pienākumi. Savas tiesības un
pienākumus biedri var realizēt personiski.
6.2. Biedrības biedriem ir tiesības un pienākums veicināt Biedrības uzdevumu izpildi.
6.3. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
6.3.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
6.3.2. piedalīties biedru sapulcē;
6.3.3. lemt jautājumus un vēlēt Biedrības organizatoriskās struktūras pārstāvjus;
6.3.4. saņemt informāciju par Biedrības organizatorisko struktūru pieņemtajiem
lēmumiem;
6.3.5. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
6.4. Biedrības biedru pienākumi:
6.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, valdes priekšsēdētāja
(prezidenta) un valdes lēmumus;
6.4.2. regulāri maksāt biedra naudu;
6.4.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
6.4.4. sniegt informāciju par savu darbību Biedrībā valdes noteiktajos termiņos;
6.4.5. rūpēties par Biedrības prestižu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju
sabiedrībā;
6.4.6. veikt noteiktas saistības, ja tādas ir uzliktas ar biedru sapulces vai valdes lēmumu.
6.5. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
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7. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru sapulce.
8. nodaļa. Biedru sapulces (kongresa) sasaukšana un lēmumu pieņemšana
8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Biedru sapulcē balsstiesības ir
visiem biedriem.
8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē personiski vai deleģēt savu pārstāvi. Pilnvarojums izdodams rakstveidā.
8.3. Kārtējo biedru sapulci sasauc valde ne retāk kā vienu reizi četros gados.
8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā
divas nedēļas pirms biedru sapulces.
8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no visiem Biedrības
biedriem.
8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru
sapulce, kas neatkarīgi no kvoruma ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu vai tās turpināšanu pēc lēmuma
pieņemšanas par darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk
nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8.9. Biedru sapulcē lēmums tiek pieņemts atklāti balsojot vai, ja to pieprasa 10% no biedru
sapulcē klātesošajiem biedriem, balsojot aizklāti.
8.10.
Biedru sapulces kompetence:
8.10.1. uz četriem gadiem ievēlēt Biedrības valdes priekšsēdētāju (prezidentu),
viceprezidentus, valdes locekļus un revīzijas komisiju;
8.10.2. apstiprināt Biedrības valdes priekšsēdētāja (prezidenta), ģenerālsekretāra, revīzijas
un darba komisiju ziņojumus;
8.10.3. apstiprināt turpmākos Biedrības darbības virzienus un attīstības programmu;
8.10.4. pieņemt Biedrības statūtus un veikt to grozījumus, Biedrības darbības metodiku un
citus ar tenisu saistītus Biedrības iekšējos normatīvos dokumentus;
8.10.5. ievēlēt darba komisiju vadītājus, pamatojoties uz kvalifikāciju un ieinteresētību
pildīt doto uzdevumu, un noteikt komisiju darbības pamatuzdevumus;
8.10.6. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju;
8.10.7. lemt citus jautājumus.
8.11. Biedru sapulces protokolus paraksta sapulces vadītājs, sekretārs un 2 (divi) sapulces
ievēlēti pārstāvji.
9. nodaļa. Valde
9.1. Valde ir Biedrības pārvaldes un izpildu institūcija, tiek ievēlēta 11 (vienpadsmit) cilvēku
sastāvā:
9.1.1. valdes priekšsēdētājs (prezidents);
9.1.2. 2 (divi) viceprezidenti;
9.1.3. 8 (astoņi) valdes locekļi.
9.2. Valde pārzina un vada Biedrības lietas. Tā pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces vai citu institūciju lēmumiem.
9.3. Valde pārstāv Biedrību un legāli izsaka Biedrības viedokli attiecībās ar valsts un
pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām, kā arī attiecībās ar
starptautiskām organizācijām.
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9.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Jebkuri četri valdes locekļi ir
tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi.
9.5. Valde veic biedru sapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences
ietvaros.
9.6. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Valdes sēdes var sasaukt valdes priekšsēdētājs
vai jebkuri trīs valdes locekļi kopā.
9.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.8. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no visiem valdes locekļiem, to
skaitā valdes priekšsēdētājs vai viceprezidents.
9.9. Valde lēmumus pieņem balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi,
izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
9.10.
Valde savas kompetences ietvaros:
9.10.1. pēc prezidenta (valdes priekšsēdētāja) ieteikuma pieņem darbā, nodibina un izbeidz
darba attiecības ar Biedrības ģenerālsekretāru (kandidatūru izvirza prezidents), veido
sekretariātu un nosaka sekretariāta darbinieku skaitu un atalgojumu;
9.10.2. izskata un apstiprina Biedrības darba komisiju sastāvus, darba plānus un
nolikumus;
9.10.3. apstiprina Biedrības gada pārskatu;
9.10.4. kontrolē finanšu līdzekļu plūsmu;
9.10.5. iespēju robežās, materiāli stimulē Biedrības biedrus, sekretariāta darbiniekus,
sportistus un trenerus par profesionalitāti un augstiem sasniegumiem;
9.10.6. saskaņā ar valdes priekšsēdētāja (prezidenta) priekšlikumu lemj par apbalvošanu ar
Latvijas Tenisa savienības Goda zīmi.
10. nodaļa. Prezidents (valdes priekšēdētājs)
10.1. Prezidents ir valdes priekšsēdētājs.
10.2. Prezidents ir Biedrības vispārējās vadības institūcija.
10.2.1. Prezidents pēc amata atstāšanas, ar nosacījumu, ka amata pienākumus pildījis
nepārtraukti statūtos noteiktā termiņa laikā, kļūst par Biedrības Goda prezidentu.
10.2.2. Goda prezidentam ir tiesības bez īpaša ielūguma piedalīties ar padomdevēja
tiesībām valdes, biedru sapulces, komisiju un treneru padomes sēdēs.
10.3. Prezidenta kompetence:
10.3.1. vada biedru sapulces, ja vien netiek ievēlēts cits sapulces vadītājs;
10.3.2. sasauc un vada valdes sēdes;
10.3.3. pārstāv Biedrību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un
amatpersonām, attiecībās ar starptautiskām organizācijām, kā arī pasākumos un
norisēs;
10.3.4. izsaka viedokli Biedrības vārdā.
10.4. Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda viens no viceprezidentiem.
11. nodaļa. Sekretariāts
11.1. Biedrības sekretariāta darbu vada Biedrības ģenerālsekretārs.
11.2. Biedrības sekretariāts atbild par:
11.2.1. lietvedību, tās reglamentējošo dokumentu un citu materiālu nosūtīšanu biedriem;
11.2.2. grāmatvedības kārtošanu atbilstošo normatīvo aktu prasībām;
11.2.3. biedru uzskaiti;
11.2.4. starptautisko sadarbību;
11.2.5. valdes lēmumu izpildi.
12. nodaļa. Revīzijas komisija
12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija 3 (trīs)
cilvēku sastāvā, t.sk. vadītājs un 2 (divi) locekļi.
12.2. Revīzijas komisijas kompetence:
12.2.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finansiālo līdzekļu revīziju;
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12.2.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
12.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
12.2.5. veic revīziju pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
12.3. Revīzijas komisija pieņem lēmumus (sniedz atzinumus), ja par to ir nobalsojuši (vai
atzinumu parakstījuši) vismaz divi revīzijas komisijas locekļi.
13. nodaļa. Treneru padome
13.1. Treneru padomes vadītāju ievēl valde.
13.2. Treneru padomes sastāvu apstiprina treneru padomes vadītājs un Biedrības
ģenerālsekretārs.
14. nodaļa. Darba komisijas
14.1. Valde izveido darba komisijas noteiktu mērķu sasniegšanai vai speciālu uzdevumu
izpildei.
14.2. Komisijas sastāv no ne mazāk kā 3 (trīs) cilvēkiem. Darba komisijas vada komisiju
vadītāji.
14.3. Darba komisiju vadītāji iesniedz valdei apstiprināšanai komisiju locekļu sastāvu.
14.4. Darba komisiju locekļi var būt vairāku darba komisiju sastāvā.
14.5. Darba komisijas izstrādā un iesniedz valdei savus darba plānus, nolikumus,
priekšlikumus, lēmumu projektus un citus dokumentus.
15. nodaļa. Goda zīme
15.1. Latvijas Tenisa savienības Goda zīmes piešķiršanas mērķi, Goda zīmes veidus, Goda
zīmei izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un tās piešķiršanas kārtību, kā arī
kārtību, kādā pieņem lēmumu par Goda zīmes piešķiršanu, un Goda zīmes pasniegšanas
un nēsāšanas nosacījumus nosaka Goda zīmes nolikums.
15.2. Latvijas Tenisa savienības Goda zīmes nolikumu apstiprina valde.

Valdes priekšsēdētājs

Juris Savickis

Statūti jaunā redakcijā (ar grozījumiem) apstiprināti Latvijas Tenisa savienības biedru sapulcē
2014.gada 13.novembrī Jūrmalā.
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