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1.nodaļa. Vispārējie noteikumi.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija” (turpmāk 
tekstā -LJSTF).

1.2. LJSTF ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā, kurā uz brīvprātības principiem 
apvienojas Latvijas Republikā darbojošās organizācijas, kas nodarbojas ar bērnu un 
jauniešu sporta tūrismu un sporta tūrisma pasākumu organizēšanu.

1.3. LJSTF ir 1996.gada 23.maijā dibinātās sporta sabiedrisko organizāciju un 
mācību iestāžu apvienības „Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija” darba tieša 
turpinātāja.

1.4. LJSTF savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus. normatīvos 
aktus un šos Statūtus.

1.5. LJSTF ir juridiskas personas statuss, tā patstāvīgi veido savu iekšējo organizator-
isko struktūru. Tai ir zīmogs ar tās nosaukumu, sava simbolika, tai var būt norēķinu konti 
Latvijas un ārvalstu bankās. 

1.6. LJSTF var iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības. Tā var būt prasītāja un 
atbildētāja tiesā, saimnieciskajā tiesā un šķīrējtiesā ar visām civilprocesuālās likumdošanas 
izrietošām tiesībām.

1.7. LJSTF atbild par savām saistībām ar savu īpašumu, tā neatbild par savu juridisko 
biedru saistībām.

1.8.  LJSTF attiecībā uz saviem juridiskajiem biedriem realizē funkcijas, kuras tie 
labprātīgi deleģējuši LJSTF atbilstoši šiem Statūtiem.

1.9. LJSTF darbības rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti bērnu un jauniešu 
sporta tūrisma attīstībai Latvijas Republikā un citiem šajos Statūtos paredzētajiem mērķiem.

1.10. LJSTF sadarbojas ar starptautiskajām, reģionālajām un citām organizācijām, 
slēdz dažāda veida līgumus un juridiskus aktus ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā 
un ārvalstīs.

1.11. LJSTF pilnā apjomā ir civilā tiesībspēja atbilstoši tās darbības mērķiem.
1.12. LJSTF ir tiesības dibināt savus uzņēmumus, struktūrvienības Latvijā, 

piedalīties akciju sabiedrībās un citās organizācijās, kā arī nodarboties ar izdevējdarbību.
1.13. LJSTF var izmantot algotu darbaspēku.
1.14. LJSTF patstāvīgi nosaka savas darbības virzienus un struktūru, plāno un 

organizē savu darbu, nosaka darbinieku atalgojumu.

2.nodaļa. LJSTF mērķi un uzdevumi.

2.1. LJSTF mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. popularizēt sporta tūrismu un veicināt tā attīstību, koordinēt tā darbību;
2.1.2. veicināt bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu, iepazīstot un izpētot 

dzimto zemi;
2.1.3. veicināt veselīgu dzīves veidu, iesaistot bērnus un jauniešus tūrisma 

pasākumos;
2.1.4. izstrādāt un apstiprināt sporta tūrisma sacensību noteikumus un citus metodis-

kos materiālus;
2.1.5. koordinēt Latvijas Republikas jaunatnes sporta tūrisma čempionātu 

(meistarsacīkšu, kausu) u.c. sacensību rīkošanu;
2.1.6. veicināt treneru, pedagogu, tiesnešu un cita personāla sagatavošanu un 

kvalifikācijas celšanu sporta tūrismā un novadpētniecībā;
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2.1.7. 2.1.7.  pārstāvēt Latviju un sadarboties bērnu un jaunatnes sporta tūrisma 
jomā valstī, reģionālajās un citās organizācijās Latvijā un ārzemēs;

2.1.8.  piesaistīt valsts, pašvaldību institūcijas un citas juridiskas un fiziskas perso-
nas sporta tūrisma atbalstam un attīstībai.

3.nodaļa. LJSTF darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās LJSTF, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. LJSTF var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona, kuru darbība saistīta 
ar sporta tūrismu un kura atzīst un ievēro LJSTF Statūtus un darbību, iesniedzot rakstisku 
iesniegumu. Iesniegumam pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LJSTF valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LJSTF pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir 
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu 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 motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo 
pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt LJSTF pilnsapul-
cei. Ja arī pilnsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LJSTF biedru, 
un var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LJSTF rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no LJSTF ar valdes lēmumu, ja: 
4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs  nepilda pilnsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs ir veicis darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto vai ar savu 

darbību diskreditē LJSTF.
4.6. Jautājumu par LJSTF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaici-

not 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 rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) 
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. LJSTF biedru tiesības un pienākumi.

5.1. LJSTF biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. pilnvarot savus kandidātus un tikt ievēlētam LJSTF pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par LJSTF darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem LJSTF 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visās LJSTF sacensībās un citos organizētajos pasākumos;
5.1.4. saņemt dalības atvieglojumus LJSTF pasākumos;
5.1.5. iesniegt priekšlikumus par LJSTF darbību un tās uzlabošanu, paust un aizstāvēt 

savu viedokli;
5.1.6. lietot un popularizēt LJSTF atribūtiku;
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5.1.7. pārstāvēt Latviju valsts izlasē vai LJSTF delegācijās;
5.1.8. izstāties no LJSTF uz rakstiska iesnieguma pamata un valdes lēmuma.
5.2. LJSTF biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LJSTF statūtus un pildīt pilnsapulces un valdes lēmumus; 
5.2.2. piedalīties pilnsapulcē ar vienu balsstiesīgu delegātu;
5.2.3. ievērot apstiprinātos noteikumus  un pildīt ar LJSTF noslēgto līgumu saistības;
5.2.4. nomaksāt LJSTF ikgadējo biedra naudu līdz tekošā gada 1.maijam;
5.2.5. regulāri apmeklēt LJSTF sanāksmēs un piedalīties rīkotajos pasākumos;
5.2.6. ar savu aktīvu līdzdarbību sekmēt LJSTF mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.7. informēt par savām plānotajām sacensībām kopējā LJSTF sacensību kalendāra 

sastādīšanai un par savu biedru piedalīšanos starptautiskajās tūrisma sacensībās;
5.2.8. sniegt informāciju par saviem individuālajiem biedriem LJSTF Valdē līdz 

tekošā gada 1.novembrim;
5.2.9. ievērot savstarpēju neatkarību un nekaitēt citu attīstībai.
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. LJSTF struktūrvienības.

6.1. Ar pilnsapulces lēmumu var tikt izveidotas LJSTF teritoriālās un citas 
struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LJSTF 
regulē struktūrvienības reglaments, ko apstiprina LJSTF pilnsapulce.

7.nodaļa. Biedru pilnsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Pilnsapulce ir augstākā LJSTF lēmējinstitūcija.
7.2. Pilnsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LJSTF biedri. 
7.3. Kārtējā biedru pilnsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas pilnsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LJSTF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Pilnsapulce tiek izziņota, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz oficiālo biedra e-pastu. 
7.6. Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja pilnsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek 

sasaukta atkārtota pilnsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  
biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi balsstiesīgi biedri.

7.8. Pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LJSTF darbības reorganizāciju 
vai pārtraukšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem 
biedriem.

7.9. Pilnsapulces pilnvaras:
7.9.1. pieņemt LJSTF Statūtus, to izmaiņas vai jaunu redakciju;
7.9.2. ievēlēt un atcelt LJSTF priekšsēdētāju, vietniekus, Valdes locekļus un revi-

dentu;
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7.9.3. iepazīties ar LJSTF priekšsēdētāja, revidenta un citu komisiju atskaitēm un 
apstiprināt ziņojumus par iepriekšējo atskaites periodu;

7.9.4. izvērtēt Valdes darbību, atcelt tās pieņemtos lēmumus;
7.9.5. pieņemt lēmumus LJSTF darbības uzlabošanai;
7.9.6. apstiprināt LJSTF budžetu un biedru naudas iemaksu;
7.9.7. pieņemt lēmumu par LJSTF iestāšanos vai izstāšanos no citām organizācijām;
7.9.8. apstiprināt LJSTF atribūtiku un simboliku;
7.9.9. pieņemt lēmumu par LJSTF reorganizāciju vai darbības pārtraukšanu.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. LJSTF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no priekšsēdētāja un 4 (četriem) 
valdes locekļiem.

8.2. LJSTF pilnsapulce ievēl Valdi uz 4 (četriem) gadiem. 
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl komisiju vadītājus.
8.4. LJSTF vadītājs organizē valdes darbu.
8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā pilnsapulces 

kompetencē.
8.6. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem un lēmums 

var tikt pieņemts ar balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķiroša ir vadītāja 
balss.

8.7. Valdes sēdes ir atklātas.
8.8. Valde veic pilnsapulces lēmumu izpildi un risina jautājumus uzticēto uzdevumu 

robežās.
8.9. Valde izskata un apstiprina LJSTF budžetu, komisiju sastāvu, darba plānus, noli-

kumus un noteikumus.
8.10. LJSTF priekšsēdētājs un viņa vietnieki ir tiesīgi pārstāvēt LJSTF katrs 

atsevišķi, bet pārējie Valdes locekļi tikai kopīgi.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. LJSTF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 
biedru sapulce uz četriem gadiem.

9.2. LJSTF revidents nav LJSTF valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic LJSTF mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
9.3.2. dod atzinumu par LJSTF budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē LJSTF grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par LJSTF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.3.5. informē pilnsapulci par LJSTF saimniecisko un finansiālo darbību.
9.4. Revidents veic revīziju pilnsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 

gadā.
9.5. Nepieciešamības gadījumā, ja Valdes rīcībā konstatēti būtiski Statūtu pārkāpumi 

vai pretlikumīga rīcība vai LJSTF interesēm neatbilstoša darbība, revidents ierosina sasaukt 
ārkārtas pilnsapulci.
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10.nodaļa. LJSTF darbības izbeigšana.

10.1. LJSTF darbība var tikt izbeigta vai reorganizēta saskaņā ar Pilnsapulces vai 
tiesas lēmumu. Pilnsapulcei pieņemot lēmumu par pašlikvidāciju, jābūt lemttiesīgai un 
Pilnsapulcē par to jānobalso 75% no visiem balss tiesīgajiem LJSTF biedriem. 

10.2. LJSTF reorganizācijas gadījumā LJSTF tiesības un pienākumi, atbilstoši Latvi-
jas Republikā spēkā esošajiem likumiem, pāriet tiesību pārmantotājiem vai LJSTF kļūst par 
šādu tiesību un pienākumu pārņēmēju. 

10.3. LJSTF savu darbību pārtrauc, ja tiek likvidēts. 
10.4. LJSTF likvidācijas gadījumā, par mantas un līdzekļu izlietošanu un piederību 

pēc LJSTF likvidācijas lemj Pilnsapulce. 
10.5. Likvidācijas gadījumā Valde ieceļ likvidācijas komisiju, kas LJSTF pārvalda 

likvidācijas procesā. 
10.6. LJSTF atbild par savu saimniecisko darbību savu līdzekļu ietvaros uz doto 

atskaites brīdi, vadoties no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas. 
10.7. LJSTF uzskatāms par likvidētu un juridiskās personas tiesības zaudē ar brīdi, 

kad tiek izslēgts no Latvijas Republikas attiecīgā reģistra. 

11.nodaļa  LJSTF Statūtu spēkā stāšanās kārtība.

11.1. LJSTF Statūti stājas spēkā pēc to pieņemšanas LJSTF Pilnsapulcē un 
reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Statūti apstiprināti Rudzātos, LJSTF Pilnsapulcē 2011. gada 7.oktobrī. 

Biedru pilnvarotie pārstāvji:
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