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Latvijas Kendo federācija
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Biedrība „Latvijas Kendo federācija” (turpmāk tekstā sauktā „Biedrība”) – ir brīvprātīga personu
apvienība, kas nodibināta, šajos statūtos noteikto mērķu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir:

„Latvijas Kendo federācija”.
1.3. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās robežām.
1.4. Biedrība darbojas uz saimnieciskā aprēķina principiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
„Biedrību un nodibinājumu likums”, citiem pastāvošiem likumdošanas normatīvajiem aktiem un šiem
statūtiem.
1.5. Biedrība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu
reģistrā.
1.6. Biedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
1.7. Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par Biedrības saistībām.
1.8. Biedrība savā vārdā var iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties
pienākumus. Tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā vai šķīrējtiesā.
1.9. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.
2. BIEDRĪBAS MĒRĶI UN DARBĪBAS VEIDI
2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
2.1.1. kendo, iaido un jodo attīstīšana Latvijas Republikā, darba minētajos sporta veidos vadīšana un
koordinēšana, minēto sporta veidu pārstāvēšana attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās un
Latvijas Republikas pārstāvēšana attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās (ar nosacījumu, ka
Biedrība ir atzīta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā); kā arī
2.1.2. cilvēku veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošana, kendo, iaido un jodo attīstība,
popularizācija, cilvēku apmācība, atestācijas, kā arī treniņu procesu organizēšana, pasākumu,
semināru, sacensību un turnīru organizēšana profesionāļiem un amatieriem.
2.2. Biedrības darbības uzdevumi:
- nodrošināt Latvijas Republikas pārstāvniecību Eiropas Kendo federācijā (European Kendo federation
- EKF) un Starptautiskajā Kendo federācijā (International Kendo federation - FIK);
- realizēt savu biedru kopīgas intereses;
- organizēt masu pasākumus jauno sportistu piesaistīšanai nodarbībām cīņu sporta veidos, plaši
popularizēt cīņu sporta veidus un veselīgu dzīves veidu;
- organizēt cīņu instruktoru apmācību un atestāciju;
- organizēt sacensības, seminārus;
- organizēt biedru piedalīšanos visa veida sacensībās, semināros;
- organizēt visa veida pasākumus Biedrības darbības mērķu īstenošanai;
- piedalīties starptautiskajās organizācijās, kuru mērķi ir līdzīgi ar Biedrības mērķiem;
- organizēt sabiedrības informēšanu par Biedrības darbības mērķu īstenošanu, tai skaitā avizēs, radio,
televīzijā un internetā;
- organizēt sporta nometnes, kur cilvēki uzlabos savu veselību un fizisko sagatavotību;
- organizēt treniņu procesu un veikt apmācību visiem interesentiem;
- organizēt seminārus ar ārzemju instruktoru piedalīšanos.
2.3. Biedrības darbības metodes:
- sporta pasākumu, semināru, konferenču, kongresu un līdzdalības starptautiskajās organizācijās, kā arī
citu Biedrības uzdevumu ietvaros veikto pasākumu finansēšana;
- sportistu materiālais un cita veida atbalsts;
- piedalīšanās konferenču un semināru organizēšanā;
- rehabilitācijas organizēšana sportistiem;
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- kultūras un sporta inventāra iegāde;
- informācijas un reklāmas izplatīšana;
- iespieddarbu, audio un video produkcijas, metodisko materiālu izgatavošana un izdevniecības
darbība;
- kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšana.
2.4. Biedrības mērķu īstenošanai, Biedrība var tikt izveidotas atsevišķas sporta veida sekcijas. Biedrība
sporta veidu sekcijas tiek izveidotas ar Biedrības valdes lēmumu. Sporta sekcijas vadītāju ieceļ un
atbrīvo Biedrības valde. Sporta sekcijas darbību regulē Biedrības valde ar saviem lēmumiem.
3. BIEDRU UZĽEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Biedrībā var iestāties (1) sporta klubi (biedrības), kuros ir apvienojušās fiziskās un/vai juridiskās
personas, lai īstenotu savas intereses jebkurā no šo statūtu 2.1.1. punktā norādītajiem sporta veidiem
(kendo, iaido un jodo) un veicinātu to attīstību, kā arī (2) citas juridiskās personas, kuru darbība ir
saistīta ar kādu no augstāk minētajiem sporta veidiem. Minimālais Biedrības biedru skaits ir 2 (divi)
personas.
3.2. Šo statūtu 3.1. punktā minētās personas var pieteikties uzņemšanai Biedrībā tikai (1) iesniedzot
noteiktās formas rakstisku pieteikumu, (2) iemaksājot iestāšanās naudu un (3) parakstot savstarpējas
sadarbības līgumu. Pieteikuma formu, iestāšanas naudas apmēru, savstarpējas sadarbības līgumu un
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
3.3. Lēmumu par pieteicēja uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 2 (divi) nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas brīža. Uz Biedrības valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats
pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Biedrības
valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrības valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam
nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.4. Biedrības valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedrības biedru sapulcei.
Ja arī Biedrības biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru,
un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 (viens) gada termiņa izbeigšanās.
3.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Biedrības valdei.
3.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Biedrības valdes lēmumu, ja:
3.6.1. biedrs vairāk kā 2 (divi) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
3.6.2. biedrs nepilda Biedrības biedru sapulces un/vai Biedrības valdes lēmumus;
3.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
3.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
3.7. Jautājumu par biedra izslēgšanu Biedrības valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo
biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis
Biedrības valdes lēmuma pieņemšanai. Biedrības valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un
šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (pieci) dienu laikā no tā
pieņemšanas dienas.
4. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Biedrs ir tiesīgs realizēt savas biedru tiesības tikai, ja samaksāta biedru nauda.
4.2. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.2.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
4.2.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.2.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;
4.2.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
4.2.5. izmantot Biedrības materiāli tehnisko bāzi un inventāru noteiktajā kārtībā.
4.3. Biedrības biedru pienākumi:
4.3.1. ievērot Biedrības statūtus, Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga Aģentūras
(WADA) un Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus, pildīt Biedrības biedru sapulces un valdes
lēmumus un savstarpēju sadarbības līguma noteikumus;
4.3.2. regulāri maksāt biedra naudu;
4.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
4.3.4. augsti turēt Biedrības vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrība;
4.3.5. saudzēt Biedrības materiālās vērtības.
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4.4. Saistības biedram var noteikt ar Biedrības biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
5. FINANŠU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Biedrības līdzekļus veido:
5.1.1. Biedrības biedru iestāšanās un biedra nauda;
5.1.2. fizisko un juridisko personu ziedojumi;
5.1.3. ienākumi no Biedrības saimnieciskās darbības;
5.1.4. Biedrības biedru, pašvaldību, valsts un atsevišķu personu mērķiemaksas noteiktu uzdevumu
sasniegšanas finansēšana;
5.1.5. citi atļauti ienākumi.
5.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Biedrības biedru sapulces vai valdes lēmumiem tiek izlietoti:
5.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un izdevumu izpildei;
5.2.2. Biedrības darbinieku algošanai;
5.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
5.3. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi ir nepietiekami kāda Biedrības uzdevuma atbilstoša pasākuma
organizēšanai, tā dalībnieki var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī pasākuma realizācijai. Šīm
iemaksām ir brīvprātīgs raksturs.
5.4. Par Biedrības līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild Biedrības valdes
priekšsēdētājs (prezidents), bet kontroli – Biedrības revidents.
5.5. Finansiālās darbības dokumentus parakstīt ir tiesīgs tikai Biedrības valdes priekšsēdētājs
(prezidents).
5.6. Biedra naudas apmēru, maksāšanas kārtību un maksāšanas biežumu nosaka Biedrības valde.
6. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
6.1. Ar Biedrības 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 PIEĽEMŠANA
7.1. Biedrības biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedrības biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties Biedrības
biedru sapulcē ar sava likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot
Biedrības biedru sapulcē izdodama rakstveidā.
7.3. Kārtējā Biedrības biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas Biedrības biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Biedrības valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedrības biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedrības biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no visiem
Biedrības biedriem.
7.7. Ja Biedrības biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota Biedrības biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo
biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedrības biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 3/4 (trīs ceturtdaļas) no
klātesošajiem Biedrības biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un
turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 3/4 (trīs ceturtdaļas) no sapulcē klātesošajiem
Biedrības biedriem.
8. IZPILDINSTITŪCIJA
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Biedrības valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, kurus
Biedrības biedru sapulce ievēl uz 4 (četriem) gadiem. Par Biedrības valdes locekļiem var būt
rīcībspējīgās fiziskās personas, ņemot vērā šo statūtu 8.2. punkta noteikumus.
8.2. Biedrības valdes locekļi no sava vidus ievēlē Biedrības valdes priekšsēdētāju (prezidentu), kas
organizē un vada Biedrības valdes darbību. Par Biedrības valdes priekšsēdētāju (prezidentu) var būt
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tikai Latvijas Republikas pilsonis, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā un kurš ir attestēts ar EKF
un FIK ne zemāk, kā uz melnas jostas 1. (pirmo) danu.
8.3. Biedrības valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedrības biedru sapulces
kompetencē saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.
8.4. Biedrības valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie
Biedrības valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar vēl vienu Biedrības valdes
locekli.
8.5. Biedrības valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību.
9. REVIDENTS
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Biedrības revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz 1 (viens) gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Biedrības 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. Biedrības revidents veic revīziju Biedrības biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā
reizi gadā.
9.5. Biedrības biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Biedrības revidenta
atzinuma saņemšanas.
10. BIEDRĪBAS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
10.1. Biedrības darbība izbeidzas:
10.1.1. ar Biedrības biedru sapulces lēmumu;
10.1.2. uzsakot Biedrības bankrota procedūru;
10.1.3. Biedrības biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
10.1.4. ar tiesas nolēmumu;
10.1.5. uz cita normatīvajos tiesību aktos noteiktā pamata.
10.2. Biedrības biedru sapulces lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to
nobalso 3/4 (trīs ceturtdaļas) no sapulcē klātesošiem Biedrības biedriem.
10.3. Biedrības pašlikvidāciju veic Biedrības valde, bet saskaņā ar Biedrības biedru sapulces vai tiesas
nolēmumu to var veikt arī īpaši iecelts likvidators. Likvidators (Biedrības valde) likvidāciju veic
Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.
10.4. Likvidators (Biedrības valde) pabeidz Biedrības iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus,
iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas.
10.5. Atlikušo naudu un mantu likvidators (Biedrības valde) nodod institūcijai, kuru norādījusi pēdējā
Biedrības biedru sapulce. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt Biedrības biedriem.
Šie statūti ir sastādīti 3 (trīs) eksemplāros un parakstīti 2016. gada 11. februārī.

LKF valdes priekšsēdētājs:

Vladimirs KINDZULIS

