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1.nodaļa.
Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas paraplanierisma federācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Paragliding federation”.
1.4. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir “LPF”.
2.nodaļa.
Biedrības mērķi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Latvijas paraplanierisma un moto paraplanierisma kustības attīstīšana un lidojumu drošības paaugstināšana;
2.1.2. Paraplānu un moto paraplānu pilotu nepieciešamās kvalifikācijas, kā arī apmācību standartizēšana, pilotu
licencēšana, pilotu apmācības skolu licencēšana un uzraudzība;
2.1.3. Sadarbojoties ar valsts institūcijām un citām biedrībām, piedalīšanās valsts normatīvo aktu un citu
dokumentu izstrādāšanā, kas attiecas uz paraplanierismu un moto paraplanierismu;
2.1.4. Sadarbības veicināšana ar Latvijas klubiem un arī ārvalstu federācijām un klubiem, kas nodarbojas ar
paraplanierismu un moto paraplanierismu
2.1.5. Latvijas un starptautisko sacensību organizēšana un Latvijas pilotu dalības veicināšana starptautiskajās
sacensībās;
2.1.6. Latvijas organizētā paraplanierisma un moto paraplanierisma pārstāvēšana Latvijas aerolklubā;
2.1.7. Biedrības biedru, kā arī ikviena Latvijā licencētā paraplāna pilota vai motoparaplāna pilota likumīgo tiesību
aizstāvēšana.
3.nodaļa.
Biedrības darbības termiņš.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa.
Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kuras mērķi ir tieši vai netieši saistīti ar
paraplanierismu, 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 2 (divu) mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes
sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicēja pilnvarots pārstāvis un jādod viņam vārds sava
viedokļa paušanai. Pieteicēja pārstāvja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes
lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Pozitīva valdes lēmuma gadījumā jaunais biedrs tiek uzņemts Biedrībā ar šī valdes lēmuma brīdi.
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 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata sēdē, uz to, uzaicinot arī izslēdzamā biedra pilnvaroto
pārstāvi un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra pārstāvja neierašanās nav šķērslis
valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu vai arī neizslēgšanu no biedrības un šī
lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5.nodaļa.
Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē un izpildinstitūcijās;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju sanāksmju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt Biedrības valdei priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
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 līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
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.
Biedrības struktūra.
6.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.
6.2. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.
6.3. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas valdei pakļautas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības, kuru
tiesības un pienākumus nosaka ar valdes lēmumu.
7.nodaļa.
Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce, kas ir Biedrības biedru pilnvaroto pārstāvju kopsapulce, ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Katru no biedriem Biedrības sapulcē pārstāv viens tā pilnvarotais pārstāvis.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - laikā no 1. februāra līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai arī ja to pieprasa ne mazāk kā viena
desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sapulces nosūtot katram no biedram rakstisku
uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā ir pārstāvēta vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru
sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā tiek
pārstāvēti vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedru pārstāvjiem.
Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedru pārstāvjiem.
8.nodaļa.
Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, ko slēgtā balsošanā ievēl Biedrības biedru sapulce no kandidātu vidus,
kurus ir izvirzījuši katrs no Biedrības biedriem.
8.2. Valde sastāv no sešiem valdes locekļiem. Ikvienam Biedrības biedram ir tiesības tikt pārstāvētam valdē vismaz
ar vienu locekli.
8.3. Valdes locekļi no sava vidus atklāti ievēl valdes priekšsēdētāju un finansu direktoru.
8.4. Valdes darbu organizē Biedrības valdes priekšsēdētājs, kurš ir arī Latvijas paraplanierisma federācijas
prezidents.
8.5. Valdes finansu direktors ir tiesīgs rīkoties ar Biedrības naudas līdzekļiem saskaņā ar valdes lēmumiem un
valdes priekšsēdētāja rīkojumiem, par to atskaitoties valdei. Šos pienākumus ir tiesīgs veikt arī valdes
priekšsēdētājs
8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.7. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar trim citiem valdes locekļiem.
8.8. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
8.9. Valdes pilnvaru maksimālais termiņš ir 2 (divi) gadi.
8.10.Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi var pildīt savus pienākumus par atlīdzību.
8.11.Valdes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes laikā ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu uz konkrētu laiku tiek
iecelts Valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.
8.12.Valdes finansu direktora ilgstošas prombūtnes laikā ar Valdes priekšsēdētāja rīkojumu uz konkrētu laiku tiek
iecelts finansu direktora pienākumu izpildītājs.
8.13.Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 ( divas) reizes gadā, iepriekš
par to informējot mutiski, pa telefonu vai e-pastu visus valdes locekļus vismaz 5 (piecas) darba dienas
iepriekš.
8.14. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem, lēmumus pieņemot ar
vienkāršu balsu vairākumu.
8.15. Gadījumos, ja lēmuma pieņemšanā balsu skaits dalās līdzīgi, tiek pieņemts lēmums, par ko ir balsojis valdes
priekšsēdētājs.
8.16. Valdes sēdes ir atklātas.
8.17. Valdes kompetence:
8.17.1. noteikt darbības prioritātes īsākam (1-3 gadi) darbības periodam;
8.17.2. sastādīt Biedrības budžetu, ko apstiprina Biedru sapulce;
8.17.3. apstiprināt sertificēšanas komisijas sastāvu;
8.17.4. apstiprināt pilotu un instruktoru sertificēšanas noteikumus;
8.17.5. apstiprināt pilotu apmācības skolu sertificēšanas noteikumus;
8.17.6. lemt citus ar Valdes darbību saistītus jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai Biedru sapulces kompetencē.
8.18. Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:
8.18.1. uzraudzīt Biedru sapulces un Valdes lēmumu izpildi;

8.18.2.pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos,
uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
8.18.3. slēgt Biedrības vārdā līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;
8.18.4. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Biedrības strādājošos, nosakot to darba algas vai cita veida atlīdzības
lielumu Valdes apstiprinātā budžeta ietvaros;
8.18.5. atvērt Biedrības naudas līdzekļu kontus un (kopā ar finansu direktoru) rīkoties ar tiem;
8.18.6. rīkoties ar Biedrības kustamo mantu un naudas līdzekļiem, kā arī pārvaldīt Biedrības nekustamo mantu;
8.18.7.organizēt lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un
iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem;
8.18.8. atskaitīties valdei un Biedrības biedru sapulcei par savu darbību;
8.18.9. organizēt sapulces, sēdes.
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 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.
10.nodaļa.
Biedru nauda
Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Maksājuma lielumu nosaka biedru sapulce.
11.nodaļa.
Citi noteikumi
11.1. Biedrības finanšu līdzekļu iegūšana un izlietošana:
11.1.1. Finanšu līdzekļus veido:
11.1.1.1. Latvijas un ārvalstu fizisko un juridisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;
11.1.1.2. ienākumi no Biedrības uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;
11.1.1.3. valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējumi;
11.1.1.4. biedru naudas;
11.1.1.5. dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām organizācijām, fondiem, uzņēmumiem, u.c.;
11.1.1.6. paraplānu un motoparaplānu pilotu Latvijas nacionālās licences iegūšanas un uzturēšanas nodevas;
11.1.1.7. citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumiem vai normatīviem aktiem.
11.1.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti tikai Biedrības mērķu īstenošanai un darbības nodrošināšanai.
12. nodaļa
Biedrības darbības izbeigšana.
12.1. Biedrības darbība tiek izbeigta:
12.1.1. ar sapulces lēmumu;
12.1.2. ar tiesas lēmumu;
12.1.3. citos likumdošanā paredzētos gadījumos.
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