Biedrības “Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija”
statūti
1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija” (turpmāk - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums a) angļu valodā: “Latvian Sport Psychology Association”,
b) krievu valodā:

“Латвийская ассоциация психологии спорта”,

c) vācu valodā: “Die lettische Assoziation von Sportpsychologie”,
d) franču valodā: “L'association de la psychologie sportive de la Lettonie”.
2. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Radīt apstākļus sporta psiholoģijas attīstībai Latvijā, apvienot praktizējošos sporta
psihologus un sporta pedagogus Latvijā un sekmēt Biedrības iekļaušanos Eiropas apritē.
2.1.2. Sekmēt profesionālās informācijas apmaiņu Biedrības biedru vidū, paaugstināt biedru
profesionālo līmeni, informēt par izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām Latvijā
un citās valstīs;
2.1.3. Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un starptautiskajām sporta psiholoģijas un sporta
organizācijām;
2.1.4. Radīt interesi un popularizēt šo zinātnes nozari, veicot zinātniskos pētījumus šajā jomā
un organizējot zinātniskās konferences;
2.1.5. Radīt iespēju apgūt sporta psihologa profesiju, kurā iegūtā izglītība gan pēc kvalitātes,
gan pēc satura būtu pielīdzināma jebkurā citā Eiropas Savienības valstī iegūtai šādai izglītībai;
2.1.6. Izstrādāt standartus sporta psihologa profesijai, iekļaut to profesiju klasifikatorā un
izstrādāt sporta psihologa sertificēšanas kārtību un sporta psihologa ētikas kodeksu;
2.1.7. Izstrādāt mācību un metodisko literatūru;
2.1.8. Nodrošināt psiholoģiskā atbalsta sistēmu sportā (gan „sports visiem”, gan augstu
sasniegumu sportā), interesentiem organizējot seminārus, kursus u.c. pasākumus, lai sniegtu
ieskatu par sporta psiholoģijas dažādiem aspektiem;
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2.1.9. Piesaistīt finanšu līdzekļus sporta psiholoģijas attīstībai;
2.1.10. Apstiprināt un izdot ar sporta psiholoģijas jautājumiem saistītus materiālus.

3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
4.1. Biedrībā personas var tikt uzņemtas šādā statusā1:
4.1.1. biedrs - rīcībspējīga fiziska persona – psihologs, sporta pedagogs vai citas ar Biedrības
mērķiem saistāmas nozares vai specialitātes pārstāvis, kā arī ar Biedrības mērķu sekmēšanu
saistāma juridiska persona;
4.1.2. Asociētais biedrs – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas students vai citas augstākās
izglītības iestādes students, kas studē ar Biedrības mērķiem saistāmā nozarē vai specialitātē;
4.1.3. Goda biedrs – fiziska persona ar īpašu statusu, kas ir devusi nozīmīgu ieguldījumu
Biedrības darbībā vai ar Biedrības darbību saistītās nozarēs.
4.2. Personu var uzņemt Biedrībā biedra vai Asociētā biedra statusā, kandidātam iesniedzot
Biedrības valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Valde ir tiesīga noteikt arī
precizējošus atbilstības kritērijus.
4.3. Personu Goda biedra statusā var uzņemt, ja ir saņemta Goda biedra piekrišana un
uzņemšanu ierosina vismaz trīs Biedrības biedri, iesniedzot valdei atbilstošu pieteikumu,
dokumentāciju un pamatojošus apsvērumus.
4.4. Lēmumu par uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteikumu ir jāizskata tuvākajā
sēdē, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz
valdes sēdi, kurā izskata biedra vai Asociētā biedra kandidāta lūgumu, valde uzaicina arī pašu
pieteicēju, dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Nepieciešamības gadījumā var tikt
uzaicināts arī Goda biedra kandidāts. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs – biedra vai Asociētā biedra kandidāts, vai Goda
biedra pieteicēji rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei (visu biedru kopsapulce). Ja arī biedru
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Ņemot vērā statūtos diferencētās biedru kategorijas:
1) termins “biedrs” statūtu tekstā ietver un ir attiecināms tikai uz pamata biedriem (statūtu 4.1.1.pkt.);
2) termins “jebkuras kategorijas biedrs” statūtu tekstā ietver un ir attiecināms uz visu kategoriju biedriem
– biedriem, asociētajiem biedriem un goda biedriem;
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sapulce noraida lūgumu, kandidāts nav uzņemts, un, ja vien biedru sapulce nelemj citādāk,
atkārtotu pieteikumu var iesniegt pēc apstākļu izbeigšanās, kas bija par pamatu neuzņemšanai.
4.6. Jebkuras kategorijas biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot
par to valdei;
4.7. Jebkuras kategorijas biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja šis biedrs:
4.7.1. ilgāk kā divus mēnešus kaut daļēji nav nomaksājis biedra naudu, ko tam noteikusi
Biedrība (valde var lemt par attaisnojošiem iemesliem);
4.7.2. nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.7.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.7.4. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai ir nesavienojama ar
Biedrības darbību savu mērķu sasniegšanai;
4.8. Ievērojot statūtu 4.7.punktu, jautājumu par attiecīgā biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās
sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neattaisnota neierašanās (par ko lemj valde) nav šķērslis valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei lēmums par izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties:
5.1.1. biedri – ar pilnvērtīgām Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām biedra tiesībām,
t.sk. balsošanas un lēmējtiesībām;
5.1.2. Asociētie biedri – klausītāja statusā, kā arī viedokļa paušanai, ja biedru sapulce nelemj
savādāk;
5.1.3. Goda biedri – klausītāja statusā un rekomendējoša viedokļa paušanai;
5.2. Biedriem ir tiesības saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.
5.3. Jebkuras kategorijas biedriem ir tiesības piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos,
iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, kā arī
citas tiesības, kas nav pretrunā normatīvajiem aktiem un statūtiem
5.4. Biedriem ir pienākums ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu
realizēšanu, sniegt priekšlikumus Biedrības valdei, kā arī sniegt Biedrībai jebkādu informāciju
par aktualitātēm nozarē, kas var būt Biedrības mērķu sasniegšanu ietekmējoša vai veicinoša.
5.5. Jebkuras kategorijas biedriem ir pienākums:
5.5.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.5.2. regulāri un noteiktajā apmērā maksāt biedra naudu;
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5.5.3. sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;
5.5.4. ar savu darbību nekaitēt Biedrībai;
5.5.5. citi pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
5.6. Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un Biedrības
statūtus, var noteikt arī precizētas saistības jebkuras kategorijas biedriem.
6. 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. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ar pilnvērtīgām biedra tiesībām saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu
likumu piedalās tikai biedri, bet Asociētie biedri un Goda biedri piedalās statūtu 5.1.2. un
5.1.3.punktu noteiktajā apjomā.
7.3. Jebkuras kategorijas biedrs piedalās biedru sapulcē personīgi. Ja biedrs ir juridiska persona,
tā pārstāvis tiek deleģēts uz pilnvaras pamata.
7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz reizi gadā.
7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa
ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6. Biedru sapulce tiek sasaukta, nosūtot katram biedram rakstisku vai elektronisku
uzaicinājumu uz biedra norādīto pasta vai elektronisko adresi. Papildus tam elektroniskā veidā
aicināmi arī Asociētie biedri un Goda biedri. Biedru sapulce iepriekš var lemt arī par savādāku
savstarpējās saziņas modeli.
7.7. Ja plānots lemt par jautājumiem, kas ir biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē atbilstoši
šo statūtu 7.11.punkta 1)-3)apakšpunktiem, informācija par sapulci biedriem nosūtāma
rakstveidā ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces.
7.8. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.9. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā piecu nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo
biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai

4

reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem.
7.11. Biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst:
1) grozījumu izdarīšana statūtos;
2) valdes, t.sk. valdes priekšsēdētāja, un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un
atsaukšana;
3) lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
4) biedru naudas apmēra noteikšana, valdes locekļu atlīdzības noteikšana.
8. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
8.2. Valdi un valdes priekšsēdētāju ievēl biedru sapulce.
8.3. Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē.
8.5. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet valdes locekļi – kopā ar
citu valdes locekli.
8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, ja tā lēmusi biedru sapulce.

9. Revidents
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības 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. 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.
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10. Biedru nauda
10.1. Par biedru naudu lemj biedru sapulce, un jebkuras kategorijas biedriem šie lēmumi ir
saistoši.
10.2. Biedru sapulce dažādām biedru kategorijām var noteikt diferencētu biedru naudas
apmēru.
10.3. No biedru naudas maksāšanas ir atbrīvoti Goda biedri.
Biedru sapulces pārstāvis (saskaņā ar Biedru sapulces 13.05.2016 lēmumu-protokolu)

______________________ /Žermēna Vazne/
(paraksts)
Statūti apstiprināti Rīgā, Brīvības gatve 333.

6

