
Biedrības “Latvijas Šaušanas federācijas” statūti 

(jaunā redakcija) 

 
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Biedrība “Latvijas Šaušanas federācija” (turpmāk – Federācija), ir patstāvīga un 

neatkarīga organizāciju apvienība Latvijas Republikā, kas uz brīvprātības principiem 

apvieno juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Biedrību un 

nodibinājumu reģistrā un/vai Komercreģistrā, sporta skolas, sporta biedrības (klubi), 

nacionālo bruņoto spēku un zemessardzes vienības, valsts un pašvaldības policijas 

struktūrvienības, izglītības iestādes, kā arī Biedrību un nodibinājumu likuma 23. pantā 

norādītās juridiskās personas, kuras uzņemtas Federācijā, atzīst tās statūtus, lēmumus un ir 

samaksājušas biedru naudas. 

1.2. Federācijai ir sava atribūtika un simbolika. 

1.3. Federācija ir Starptautiskās Šaušanas sporta federācijas (ISSF), Eiropas Šaušanas 

konfederācijas (ESC) locekle, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un Latvijas Sporta 

federāciju padomes dalībniece (LSFP). 

1.4. Savā darbībā Federācija ievēro Latvijas Republikas likumdošanu, savus statūtus, ISSF un 

ESC statūtus un nolikumus, kā arī ievēro Olimpiskās hartas un Pasaules antidopinga 

kodeksa noteikumus. 

1.5. Federācijas darbības rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti šaušanas sporta attīstībai 

Latvijas Republikā un citiem šajos statūtos paredzētiem mērķiem. 

 

2. FEDERĀCIJAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

2.1. Federācijas mērķi: 
2.1.1. popularizēt šaušanas sportu un veicināt tā attīstību; 

2.1.2. veicināt augstu individuālo un komandu rezultātu sasniegšanu šaušanā; 

2.1.3. apstiprināt noteikumus šaušanas sacensībām (sacensību nolikums), sportistu, treneru un 

tiesnešu uzvedības un ētikas normas, kā arī citus ar šaušanas sportu reglamentējošus 

dokumentus; 

2.1.4. sastādīt un apstiprināt Latvijas Republikas teritorijā notiekošo šaušanas sacensību 

kalendāru; 

2.1.5. periodiski apstiprināt Latvijas Republikas šaušanas izlases sastāvu un noteikt valsts izlases 

šaušanas dalībnieku tiesības un pienākumus; 

2.1.6. apstiprināt dalībniekus, komandu sastāvus un delegātus līdzdalībai Latvijas Republikā un 

ārvalstīs notiekošus nozīmīgu starptautisku sacensību un citus, ar šaušanu saistītos, 

pasākumus; 

2.1.7. veikt pasākumus sportistu, treneru un tiesnešu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā; 

2.1.8. pārstāvēt Latviju ISSF, ESC un citās starptautiskās šaušanas sporta organizācijās; 

2.1.9. organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus šaušanas sporta attīstībai Latvijā; 

2.1.10. veicināt Latvijas starptautisko prestižu šaušanas sportā; 

2.1.11. uzlabot Latvijas valsts aizsardzības spējas. 

 

2.2. Federācijas uzdevumi: 

2.2.1. nodrošināt Latvijas izlašu komandu un to pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Olimpiskajās 

spēlēs, Pasaules un Eiropas Čempionātos, citās starptautiskās sacensībās; 

2.2.2. nodrošināt Latvijas čempionātu, kausa izcīņas sacensību šaušanā sarīkošanu, aptverot 

visas Latvijas iedzīvotāju grupas, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma un 

nacionālās piederības; 

2.2.3. apstiprināt un izdot šaušanas sacensību noteikumus un citus ar šaušanas sportu saistītus 

materiālus; 
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2.2.4. pārstāvēt Federācijas biedrus Latvijas un starptautiskajās šaušanas sporta organizācijās, 

veicināt starptautiskos sakarus; 

2.2.5. veicināt reģionu treneru un tiesnešu kvalifikācijas pilnveidošanu. 

2.3. Federācija, tās mērķu un uzdevumu īstenošanai, veic šādas darbības: 

2.3.1. organizē un koordinē visu vecuma grupu un līmeņu šaušanas sacensības Latvijā, t.sk. visu 

vecuma grupu izlases; 

2.3.2. organizē Latvijas šaušanas čempionātus un citas Latvijas mēroga sacensības vai 

starptautiskās sacensības Latvijā; 

2.3.3. veicina un organizē visu Latvijas šaušanas izlašu un pārstāvju piedalīšanos Olimpiskajās 

spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās; 

2.3.4. risina Latvijas šaušanas klubu, šāvēju, treneru, tiesnešu tiesiskās attiecības Federāciju 

normatīvo aktu un pieņemto lēmumu ietvaros; 

2.3.5. pārstāv Latvijas šaušanas intereses starptautiskajās organizācijās un veicina starptautisko 

sadarbību; 

2.3.6. organizē šaušanas treneru un tiesnešu piedalīšanos kvalifikācijas sagatavošanas kursos un 

semināros Latvijā un ārvalstīs; 

2.3.7. rūpējas par un nodrošina Latvijas šaušanas vēstures (t.sk. treneru, tiesnešu un sportistu) 

un piemiņas saglabāšanu; 

2.3.8. pārstāv Latvijas šaušanas un Federāciju biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, 

privātās un publiskās organizācijās, biedrībās un nodibinājumos, kā arī citās 

starptautiskās organizācijās; 

2.3.9. izstrādā un apstiprina šaušanas sacensību noteikumus Latvijā, kā arī lēmumus, saistītus ar 

Federācijas darbību un ar šaušanas organizēšanu. 

 

3. FEDERĀCIJAS STRUKTŪRA 

 

3.1. Federācijas struktūra: 

3.1.1. Federācija sastāv no 3 šaušanas sporta sekcijām (turpmāk – sekcija): 

3.1.2. Ložu šaušanas sekcija; 

3.1.3. Lietišķās un praktiskās šaušanas sekcija; 

3.1.4. Stenda un medību šaušanas sekcija. 

 

3.2. Sekcija ir attiecīgo šaušanas sporta veidu Federācijas biedru brīvprātīga apvienība, kura 

ietilpst Federācijā. 

3.3. Sekciju pašpārvaldes ir Sekciju sapulču ievēlētas cilvēku kopas, kas patstāvīgi vada darbu 

savos šaušanas veidos. 

3.4. Atsevišķa Sekcija var tikt dibināta, ja tās darbība nedublē citas sekcijas šaušanas sporta 

veidus vai disciplīnas. Atsevišķas sekcijas dibināšanai nepieciešama vismaz 8 Federācijas 

biedru vienošanās un Federācijas valdes piekrišana. 

3.5. Katra Sekcija, atklāti vai aizklāti balsojot, reizi 4 gados sava sporta veida sekcijas sapulcē 

ievēl sekcijas pašpārvaldes priekšsēdētāju (kas tiek iecelts par Federācijas valdes locekli) un 

sekcijas pašpārvaldes locekļus, kas pastāvīgi veic darbu šaušanas sporta veida organizācijā. 

3.6. Sekciju vada sekcijas pašpārvaldes priekšsēdētājs (viceprezidents). 

3.7. Pārstāvniecība Sekcijas sapulcēs ir Federācijas biedriem. Katram biedram ir 1 balss. 

3.8. Sekcija nav juridiska persona. 

 

4. FEDERĀCIJAS TIESĪBAS 

 

4.1. Federācijas tiesības: 

4.1.1. pārstāvēt Latvijas valsti Starptautiskajās šaušanas sporta organizācijās (ISSF un ESC); 

4.1.2. komplektēt un nosūtīt izlases komandas vai atsevišķus sportistus uz Pasaules un Eiropas 

čempionātiem, kausa izcīņas sacensībām vai citām starptautiskām sacensībām, kur 

pārstāvniecība ir noteikta valsts izlases līmenī; 



4.1.3. organizēt Latvijas čempionātus, meistarsacīkstes un kausu izcīņas sacensības savos 

pārstāvētajos šaušanas sporta veidos; 

4.1.4. Izstrādāt, apstiprināt un izdot šaušanas sporta sacensību noteikumus un klasifikācijas 

normatīvus; 

4.1.5. apstiprināt šaušanas sacensību tiesnešus un atestēt tos līdz Nacionālajai tiesneša 

kategorijai; 

4.1.6. veikt treneru un instruktoru atestāciju. 

 

5. DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

6. FEDERĀCIJAS BIEDRI,  

BIEDRU IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

 

6.1. Federācijas biedri ir juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Biedrību 

un nodibinājumu reģistrā un/vai Komercreģistrā, sporta skolas, sporta biedrības (klubi), 

nacionālo bruņoto spēku un zemessardzes vienības, valsts un pašvaldības policijas 

struktūrvienības, izglītības iestādes, kā arī Biedrību un nodibinājumu likuma 23. pantā 

norādītās juridiskās personas, kuras uzņemtas Federācijā, atzīst tās statūtus, lēmumus un ir 

samaksājušas biedru naudas, kuras noteiktas ar Federācija valdes lēmumu. 

 

6.2. Biedru iestāšanās noteikumi: 

6.2.1. lai kļūtu par Federācijas biedru, juridiskajai personai ir jāiesniedz noteiktas formas 

pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti, kuri iepriekš akceptēti savā 

sekcijā; 

6.2.2. pēc pieteikuma saņemšanas, iesniegtos dokumentus izskata Federācijas valde; 

6.2.3. Federācijas valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu vai pieteikuma noraidīšanu 

tuvākās Federācijas valdes sēdē vai 3 mēnešu laikā pēc visu noteikto dokumentu 

saņemšanas; 

6.2.4. ja pieteicējs nav uzņemts par Federācijas biedru, pieteicējs ir tiesīgs iesniegt atkārtotu 

pieteikumu vai pārsūdzēt Federācijas valdes lēmumu Federācijas biedru kopsapulcē 

(turpmāk – Kopsapulce). Ja Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs var iesniegt 

atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 1 gada kopš Kopsapulces noraidošā lēmuma; 

6.2.5. ja Federācijas valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Federācijas biedru, 

jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa Kopsapulces noteiktajā apmērā un 

kārtībā.  

 

6.3. Biedru izstāšanās noteikumi: 

6.3.1. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas, rakstveidā par to paziņojot Federācijas 

valdei. 

 

6.4. Biedru izslēgšanas noteikumi: 

6.4.1. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Federācijas pieņem Federācijas valde: 

6.4.1.1. ja biedrs nav nomaksājis iestāšanās vai biedra naudu par pēdējo gadu; 

6.4.1.2. ja biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar Federācijas statūtos noteikto vai sporta 

ētiskajiem un morāles principiem; 

6.4.1.3. biedrs nepilda Kopsapulces vai Federācijas valdes lēmumus; 

6.4.1.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

6.4.1.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto; 

6.4.1.6. biedrs rupji pārkāpj Federācijas statūtus vai nodara būtisku kaitējumu Federācijai; 

6.4.1.7. likumā paredzētajos gadījumos. 

 



6.4.2. Jautājumu par biedra izslēgšanu Federācijas valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 

izslēdzamā biedra pārstāvja (pārstāvjus) un dodot biedra pārstāvjiem vārdu viedokļa 

paušanai. Izslēdzamā biedra pārstāvja (pārstāvju) neierašanās nav šķērslis Federācijas 

valdes lēmuma pieņemšanai. Lēmums ar motivāciju jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam 

biedam 5 darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.  

 

6.4.3. Federācijas valdes lēmumu izslēgtais biedrs rakstveidā var pārsūdzēt Kopsapulcei. Ja arī 

Kopsapulce apstiprina valdes lēmumu, biedrs ir izslēgts no Federācijas, un viņš var 

iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 3 gadu termiņa izbeigšanās kopš 

Kopsapulces lēmuma par biedra izslēgšanu no Federācijas. 

 

7. FEDERĀCIJAS BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

7.1. Biedru tiesības: 

7.1.1. Federācijas biedram ir tiesības ar tā pārstāvju starpniecību: 

7.1.1.1. saņemt sekciju un Federāciju izdotos informatīvos izdevumus un citus materiālus; 

7.1.1.2. ar atvieglotiem noteikumiem izmantot Federācijas un tās biedru sporta bāzes un saņem 

to pakalpojumu; 

7.1.1.3. saņemt informāciju par Federācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Federācijas 

pārvaldes institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

7.1.1.4. piedalīties Federācijas rīkotajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Federācijas 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

7.1.1.5. saņemt Federācijas atbalstu un palīdzību; 

7.1.1.6. lietot Federācijas atribūtiku un simboliku, ievērojot Federācijas saistošos noteikumus; 

7.1.1.7. izstāties no Federācijas, iesniedzot Federācijas valdei rakstisku iesniegumu; 

7.1.1.8. citas likumos noteiktas tiesības.  

 

7.2. Biedru pienākumi ir: 

7.2.1. ievērot Federācijas statūtus un pildīt Kopsapulces un Federācijas valdes lēmumus; 

7.2.2. pildīt Federācijas pārvaldes institūciju lēmumus; 

7.2.3. regulāri Federācijas valdes noteiktā kārtībā un termiņā, maksāt biedru naudu; 

7.2.4. vispusīgi attīstīt savu ekonomisko un finanšu darbību šaušanas sporta atbalstīšanai 

Latvijā; 

7.2.5. iespēju robežās organizēt Federācijas biedriem atklātās sacensības; 

7.2.6. aktīvi piedalīties Federācijas mērķu un ar tiem saistīto uzdevumu realizēšanā; 

7.2.7. savlaicīgi (līdz 1.novembrim) informēt Federāciju par savām rīkotām sacensībām 

sekojošā gadā, lai iekļautu tās apvienotajā Federācijas sacensību kalendārā. Informēt par 

piedalīšanos citās sacensībās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Pirms dalības ārvalstīs jāsaņem 

rakstisks federācijas apstiprinājums; 

7.2.8. veikt precīzu savu dalībnieku uzskaiti un katru gadu līdz 1. janvārim precizēt savu 

dalībnieku sarakstus Federācijai, ja tas atšķiras no iepriekšējā uzskaites perioda. 

 

8. KOPSAPULCE 

 

8.1. Kopsapulce ir Federācijas augstākā Federācijas pārvaldes institūcija. 

8.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Federācijas biedri. Ar balsošanas tiesībām 

Kopsapulcē piedalās katra biedra 1 delegāts – vadītājs vai cita pilnvarota persona.  

8.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukt ne retāk kā reizi gadā līdz kārtējā gada 15. martam, ja 

kādā no Kopsapulcēm netiek nolemts citādi. 

8.4. Katram balsstiesīgajam Federācijas biedram Kopsapulcē ir 1 balss. 

8.5. Ārkārtas Kopsapulci sasauc ar Federācijas valdes lēmuma, Prezidenta, Revīzijas 

komisijas vai, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/10 Federācijas biedru, norādot sasaukšanas 

iemeslu, ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas. 



8.6. Federācijas valdes nosaka Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, 

ievērojot pieteikuma prasības.  

8.7. Federācijas valdes pienākums ir izziņot Kopsapulci rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, 

lai Kopsapulce noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem, bet 

jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu 

projektu variantiem.  

8.8. Biedru pienākums ir savlaicīgi paziņot Federācijas valdei to personu vārdus, uzvārdus un 

personas kodus, kuri pilnvaroti pārstāvēt Kopsapulcē, paziņojumam pievienojot attiecīgu 

pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.  

 

8.9. Kopsapulces atklāšana un lēmuma pieņemšana: 

8.9.1. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja Kopsapulcē piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem 

Federācijas biedriem; 

8.9.2. Kopsapulces sākuma daļā ievēlē protokolistu un apstiprina darba kārtību; 

8.9.3. Kopsapulce ir tiesīga noteikt, ka Federācijas biedri ir tiesīgi veikt balsojumu par 

atsevišķiem jautājumiem neklātienē, izmantojot pastu vai citus sakaru līdzekļus. 

Balsojumam ir jābūt pārbaudāmam; 

8.9.4. visi balsojumi par personālijām ir aizklāti, izņemot gadījumus, kad visi Kopsapulcē 

klātesošie vienbalsīgi pieprasa atklātu balsojumu; 

8.9.5. ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 nedēļu laikā tiek sasaukta 

atkārtota Kopsapulce ar to pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi 

no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 2 biedri. 

 

8.10. Kopsapulces protokols: 

8.10.1. Kopsapulces norise tiek protokolēta. 

8.10.2. Protokolā jānorāda: 

8.10.2.1. Federācijas nosaukums; 

8.10.2.2. Kopsapulces norises vieta un laiks; 

8.10.2.3. biedru nosaukums un to pilnvaroto pārstāvju vārdi un uzvārdi, kuri piedalās 

Kopsapulcē; 

8.10.2.4. Kopsapulcē klātesošo skaits (kvorums); 

8.10.2.5. Kopsapulces vadītāja un sekretāra, balsu skaitītāju vārds un uzvārds; 

8.10.2.6. Kopsapulces darba kārtība; 

8.10.2.7. svarīgākie izteikumi, darbības un Kopsapulcē iesniegtie priekšlikumi; 

8.10.2.8. pieņemtie lēmumi, atzīmējot par katru lēmumu nodoto “par”, ”pret” un “atturas” balsu 

skaitu; 

8.10.2.9. citas nepieciešamās ziņas. 

 

8.11. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un sekretārs. 

 

8.12. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Federācijas birojā. 

Katram biedram ir tiesības iepazīties ar protokolu un izdarīt izrakstus. Nepieciešamības 

gadījumā protokols iesniedzams Uzņēmumu reģistrā. 

 

8.13. Kopsapulces kompetence: 

8.13.1. Kopsapulce: 

8.13.1.1.  apstiprina Federācijas statūtus un grozījumus tajos; 

8.13.1.2.  ievēl Federācijas valdi; 

8.13.1.3.  ievēl Prezidentu; 

8.13.1.4.  ievēl Ģenerālsekretāru; 

8.13.1.5.  ievēl revīzijas komisiju; 

8.13.1.6. apstiprina par Federācijas valdes locekļiem sekciju pašpārvaldes priekšsēdētāju un 

vienu pārstāvi no katras esošās sekcijas; 

8.13.1.7.  apstiprina gada pārskatu ar pielikumiem; 



8.13.1.8.  nosaka Federācijas biedru licenču maksas apmērus un maksāšanas termiņus; 

8.13.1.9.  apstiprina Federācijas atribūtiku un simboliku; 

8.13.1.10. uztic savas pilnvaras konkrēta jautājuma risināšanai Federācijas valdei; 

8.13.1.11. pieņem lēmumu par Federācijas darbības pārtraukšanu; 

8.13.1.12. izlemj citus jautājumus ko Federācijas valde nolemj nodot Kopsapulcei; 

8.13.1.13.  izlemt par citiem likumā noteiktajiem jautājumiem. 

 

9. FEDERĀCIJAS  IZPILDINSTITŪCIJA  

 

9.1. Federācijas izpildinstitūcija ir valde.  

 

9.2. Federācijas valde sastāv no 10 valdes locekļiem: 

9.2.1. Prezidenta; 

9.2.2. Ģenerālsekretāra; 

9.2.3. Federācija sekcijas pašpārvaldes priekšsēdētāja - viceprezidenta (turpmāk - 

viceprezidents) no katras Federācija sekcijas; 

9.2.4. viena pārstāvja no katras Federācija sekcijas; 

9.2.5. divi valdes locekļi nepiederoši sekciju pašpārvaldēm. 

 

9.3. Federācijas valdi ievēl Kopsapulcē uz 4 gadiem. 

 

9.4. Federācijas valdes kompetence: 

9.4.1. Federācijas valde: 

9.4.1.1. sasauc Kopsapulces; 

9.4.1.2. izstrādā Federācijas statūtus, to grozījumus, un virza Kopsapulcei apstiprināšanai; 

9.4.1.3. organizē Kopsapulces lēmumu izpildi; 

9.4.1.4. apstiprina Federācijas budžetu, sadalot līdzekļus starp sekcijām; 

9.4.1.5. pilnvaro pārstāvjus no valdes apstiprināt ar LOK un Elites sportu saistītos jautājumus;  

9.4.1.6. iesniedz Kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus; 

9.4.1.7. nosaka prēmiju un stipendiju apmērus Federācijas biedriem (sportistiem, algotajiem un 

sabiedriskajiem darbiniekiem) ievērojot Federācijas finansiālās iespējas; 

9.4.1.8. apstiprina Latvijas izlases komandas dalībnieku un to kandidātu sarakstus, delegāciju 

sastāvus komandējumiem uz ārvalstīm; 

9.4.1.9. izskata un apstiprina Federācijas treneru padomes, tiesnešu kolēģijas un citu komisiju 

iesniegtās atskaites un citus dokumentus, organizē Federācijas biedru reģistrāciju un 

uzskaiti; 

9.4.1.10. organizē Federācijas atribūtikas izgatavošanu un realizēšanu; 

9.4.1.11.  apstiprina Latvijas apvienoto sacensību kalendāru; 

9.4.1.12. izskata un apstiprina Latvijas sporta klasifikācijas prasības sportistiem, tiesnešiem un 

treneriem, vadoties no kopējiem principiem visiem šaušanas veidiem; 

9.4.1.13.  pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma iegādāšanos vai atsavināšanu; 

9.4.1.14.  pēc saviem ieskatiem, ārpakalpojumā vai uz līguma pamata saņem kvalificētas, 

kompetentas personas pakalpojumus federācijas mērķu realizēšanā; 

9.4.1.15.  apstiprina iestāšanās maksu Federācijā; 

9.4.1.16.  apstiprina Federācijas biedru naudu; 

9.4.1.17.  lemj par Federācijas iesaistīšanos citās organizācijās vai izstāšanos, no tām; 

9.4.1.18.  apstiprina noslēgtos līgumus un citus Federācijas darba dokumentus; 

9.4.1.19.  izlemj citus ikdienas jautājumus. 

 

9.5. Federācijas valdes lēmumu pieņemšanas kārtība: 

9.5.1. Federācijas valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 

reizi 3 /ierosinu 4/ mēnešos. Federācijas sēdes sasauc Prezidents vai Ģenerālsekretārs; 

9.5.2. Federācijas valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk ne kā puse Federācijas 

valdes locekļiem un ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums; 



9.5.3. Federācijas valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Federācijas valdes sēdes 

vadītājs un protokolists. 

9.5.4. Federācijas valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties 

līdzīgi, noteicoša ir Prezidenta balss, bet viņa prombūtnes gadījumā - Ģenerālsekretāra. 

9.5.5. Federācijas valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Federācijas 

valdes locekļi piedalās rakstveida balsojumā par lēmuma pieņemšanu. 
 

9.6. Prezidents: 

9.6.1. vada Kopsapulces darbu; 

9.6.2. vada Federācijas darbu kopumā; 

9.6.3. sasauc un vada Federācijas valdes sēdes; 

9.6.4. paraksta Kopsapulces un valdes pieņemtos dokumentus; 

9.6.5. Prezidenta prombūtnes laikā, Prezidenta pienākumus izpilda Ģenerālsekretārs vai cita 

Prezidenta pilnvarota persona. 
 

9.7. Prezidentam ir tiesības: 

9.7.1. pārstāvēt Federāciju attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un citām 

starptautiskajām organizācijām (ISSF, ESC); 

9.7.2. iekļaut Federācijas valdes sēžu un Kopsapulču kārtībā neparedzētus jautājumus; 

9.7.3. sasaukt Federācija valdes sēdi vai Kopsapulci, ieteikt to darba kārtību. 

9.7.4. izteikt attieksmi Federācija vārdā gadījumos, kad Prezidents to uzskata par vēlamu vai 

nepieciešamu; 

9.7.5. sastādīt un parakstīt Federācijas vārdā nodomu protokolus, sadarbības līgumus un 

memorandus, kuri pēc tam apstiprināmi Federācijas valdē. 

 

9.8. Ģenerālsekretārs: 

9.8.1. pārstāvēt Federāciju attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un citām 

starptautiskajām organizācijām (ISSF, ESC); 

9.8.2. atbild par Federācijas lietvedību; 

9.8.3. reglamentējošo dokumentu un citu materiālu nosūtīšanu Federācijas biedriem; 

9.8.4. nepieciešamās informācijas sniegšanu Latvijas Republikas Sporta organizācijām un citām 

valsts iestādēm; 

9.8.5. sadarbības organizēšana ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Sporta federāciju 

padomi, Izglītības un zinātnes ministriju un citām privātām, publiskām un sabiedriskām 

organizācijām; 

9.8.6. sadarbība ar medijiem; 

9.8.7. atbild par Latvijas apvienotā šaušanas sporta sacensību kalendāra sastādīšanu 

koordināciju un galīgā varianta sagatavošanu; 

9.8.8. atbild par Federāciju izdevumu tāmju, pavēļu un citu dokumentu sastādīšanu Federācijas 

rīkotajiem pasākumiem; 

9.8.9. atbild par Federāciju biedru reģistrāciju un uzskaiti; 

9.8.10. koordinē Federāciju starptautisko sakaru uzturēšanu, tās starptautiskās atzīšanas 

sekmēšanu; 

9.8.11. atbild par Federācijas valdes sēžu un Kopsapulču sagatavošanu, to lēmumu izpildes 

organizēšanu un kontroli; 

9.8.12. atbild par Federācijas pastāvīgās mītnes izveidošanu un uzturēšanu; 

9.8.13. atbild par Federāciju statūtu izpildi; 

9.8.14. valdes uzdevumā slēdz darba līgumus ar algotiem Federāciju darbiniekiem; 

9.8.15. atbild par Federāciju budžeta sagatavošanu, iesniegšanu valdei apstiprināšanai, kā arī 

atbild par Federāciju budžeta līdzekļu pareizu izlietošanu;  

9.8.16. organizē Federācijas grāmatvedības un finanšu līdzekļu uzskaiti, sagatavo atskaites, gada 

pārskatus un citas Latvijas Republikas likumos noteiktās grāmatvedības atskaites formas; 

9.8.17. veic ikdienas saimniecisko darbu Federācijā, saskaņā ar pastāvošajiem likumiem un 

Federācijas statūtiem; 



9.8.18. iesniedz apstiprināšanai darbinieku un viņu atalgojumu sarakstu Federācijas valdei;  

9.8.19. veic citu Federācijas valdes uzdoto uzdevumu izpildi; 

9.8.20. ir tieši atbildīgs Prezidentam par Federācijas darbību; 

 

9.9. Prezidents un Ģenerālsekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Federāciju atsevišķi. Pārējie Federācijas 

valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Federāciju tikai kopā ar 7 Federācijas valdes locekļiem. 

 

9.10. Viceprezidenti: 

9.10.1. sasauc un vada savas sekcijas sapulces un sekcijas pašpārvaldes sēdes; 

9.10.2. ir atbildīgi par sava sporta veida attīstību Latvijā; 

9.10.3. patstāvīgi risina visus jautājumus, kas saistīti ar attiecīgā šaušanas sporta veida attīstību 

un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu; 

9.10.4. pārstāv savu sekciju Federācijas valdē un piedalās Federācijas kopējo jautājumu 

risināšanā; 

9.10.5. kopā ar savu sekcijas pašpārvaldi, atbilstoši apstiprinātajām tāmēm, izlieto sekcijas rīcībā 

esošos finanšu līdzekļus; 

9.10.6. ir tiesīgs pārstāvēt sekciju attiecībās ar trešajām personām, ja attiecīgu pilnvaru ir 

izsniegusi Federācijas valde; 

 

9.11. Sekciju pašpārvaldes: 

9.11.1. patstāvīgi darbojas savu plānoto pasākumu organizēšanā; 

9.11.2. organizē sekcijas treneru padomi, tiesnešu kolēģiju un citas komisijas, apstiprina to 

priekšsēdētājus, darba plānus, nolikumus un programmas; 

9.11.3. sastāda savas sekcijas kalendāros plānus (līdz 1.novembrim) un iesniedz tos Federācijas 

valdē; 

9.11.4. sastāda un apstiprina sacensību nolikumus; 

9.11.5. izskata un iesniedz apstiprināšanai Federācijas valdē sporta klasifikācijas prasības 

sportistiem, klasifikācijas prasības tiesnešiem un treneriem; 

9.11.6. patstāvīgi risina jautājumus, kas saistīti ar savas sekcijas šaušanas veida attīstību Latvijā; 

9.11.7. organizē sabiedrisko treneru, instruktoru un tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas 

paaugstināšanu; 

9.11.8. organizē Federācijas sporta bāžu izveidošanu, un kontrolē to izmantošanu; 

9.11.9. risina šaušanas inventāra un iekārtas ražošanas un sagādes jautājumus, apstiprina to 

sadali Federācijas biedriem, atbilstoši tāmēm; 

9.11.10. izšķir Federācijas biedru strīdus sekcijas kompetences ietvaros; 

9.11.11. drīkst pieaicināt Federācijas sekcijas pašpārvaldes darbā jebkuru nepieciešamo personu; 

9.11.12. katra Federācija sekcija reizi gadā sasauc savas sekcijas sapulci, lai risinātu jebkuru ar 

sekcijas darbu saistītu jautājumu, nepieciešamības gadījumā iespējama ārkārtas sapulce, 

ja to pieprasa 1/10 no sekcijas biedriem. Biedri var pilnvarot jebkuru fizisko personu vai 

citu biedru pārstāvēt sevi sekcijas sapulcē. Viena persona nevar pārstāvēt vairāk kā 

2 Federācijas sekcijas biedrus; 

9.11.13. iesniedz budžeta projektu Ģenerālsekretāram. 

 

9.12. Federācijas administrācijas kompetencē ietilpst: 

9.12.1. darboties Ģenerālsekretāra vadībā un organizēt visu Federācijas darbību; 

9.12.2. uzturēt Federācijas lietvedību; 

9.12.3. īstenot visu Federācijas darbu, sakarus un lēmumus, kas izriet no Federācija statūtiem vai 

Kopsapulces lēmumiem; 

9.12.4. izsniegt Prezidentam, Federācijas valdes locekļiem, viceprezidentiem svarīgāko 

dokumentu kopijas, norakstus, izrakstus u.c. dokumenta atvasinājumus. 

 

9.13. Federācijas administrācija sastāv no: 

9.13.1. Jurista, lietveža; 

9.13.2. Sabiedrisko attiecību speciālista; 



9.13.3. Grāmatveža; 

9.13.4. Federācijas sacensību organizētāja. 

 

9.14. Jurists, lietvedis; 

9.14.1. uztur Federācijas lietvedību; 

9.14.2. protokolē Federācijas valdes sēdes, sagatavo Federācijas valdes sēdes protokolus un 

sagatavo to izrakstus; 

9.14.3. sagatavo izejošās vēstules un izziņas; 

9.14.4. piedalās kā tiesnesis rīkotajās Federāciju sacensībās; 

9.14.5. sniedz juridisko atbalstu un gatavo juridisko dokumentāciju; 

 

9.15. Sabiedrisko attiecību speciālists; 

9.15.1. pilnveido un attīsta Federācijas mājaslapu; 

9.15.2. organizē Federācijas reprezentatīvos materiālus; 

9.15.3. veido preses relīzes un gatavo aktuālo informāciju medijiem; 

9.15.4. palīdz efektīvā publiskā komunikācijā; 

9.15.5. palīdz Federācijas korporatīvā tēla un identitātes izveidē; 

9.15.6. pilnveido sabiedrisko attiecību kampaņu. 

 

9.16. Federāciju sacensību organizētājs; 

9.16.1. organizē treneru un tiesnešu apmācības kursus; 

9.16.2. tulkot jaunos ISSF šaušanas sacensību noteikumus; 

9.16.3. veido, publicē sportistu reģistru; 

9.16.4. veikt Federācijas rīkoto sacensību galvenā tiesneša pienākumus. 

 

9.17. Grāmatvedis; 

9.17.1. izraksta rēķinus, veic to samaksas kontroli; 

9.17.2. sagatavo atskaites valsts sporta organizācijām;  

9.17.3. veic grāmatvedības uzskaiti grāmatvedības programmā, sagatavo grāmatvedības 

metodiku 

9.17.4. sagatavo ikgadējo Federācijas gada pārskatu. 

 

10. FEDERĀCIJAS REVĪZIJAS KOMISIJA 

 

10.1. Federācijas revīzijas komisiju, ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā uz 4 gadiem ievēl 

Kopsapulce. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt Federācijas valdes vai sekciju 

pašpārvalžu locekļi.  

 

10.2. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar revīzijas komisijas locekļu vienkāršo balsu 

vairākumu. 

 

10.3. Revīzijas komisijas sastāvā jābūt pārstāvjiem no visām šaušanas veidu sekcijām.  

 

10.4. Revīzijas komisija: 

10.4.1. kontrolē Federācijas finansiālo un saimniecisko darbību, veic pārbaudes un par to 

rezultātiem ziņo Kopsapulcē vai, nepieciešamības gadījumā, Federācijas valdei; 

10.4.2. nepieciešamības gadījumā var pieaicināt vai algot tai nepieciešamos speciālistus, kuru 

pakalpojumus apmaksā no Federācijas budžeta līdzekļiem; 

10.4.3. par konstatētajām būtiskajām nepilnībām un pārkāpumiem Federācijas finansiālajā un 

saimnieciskajā darbībā informē Federācijas valdi, nepieciešamības gadījumā pieprasot 

sasaukt Kopsapulci; 

10.4.4. sniegt ieteikumus par Federācijas finanšu darbības procedūru uzlabošanu; 

10.4.5. veikt citus Kopsapulces uzticētos un/vai likumā noteiktos uzdevumus; 

10.4.6. veikt revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 1 reizi gadā. 



 

10.5. Revīzijas komisijai ir visas ar Latvijas likumiem piešķirtās tiesības veikt revīziju. 

 

11. FINANSES UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

 

11.1. Federācijai ir tiesības savu mērķu īstenošanai dibināt un piedalīties uzņēmējsabiedrībās.  

 

11.2. Federācijas darbības mērķiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura. Tomēr Federācija ir 

tiesīga likuma ietvaros veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu Federācijas mērķus. 

 

11.3. Federācijas iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti 

saskaņā ar Federācijas valdes lēmumiem šaušanas sporta attīstībai Latvijā un citu šajos 

statūtos paredzēto Federācijas mērķu un uzdevumu realizēšanai. 

 

11.4. Federācijas budžetu veido: 

11.4.1. valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar Latvijas Sporta pārvaldi 

vai kādu citu organizāciju tiek nodoti Federācijas rīcībā /ierosinu - piešķirtie līdzekļi no 

valsts budžeta/; 

11.4.2. Federācijas biedru naudas un biedru licencēm; 

11.4.3. ienākumi no Federācijas rīkotajiem pasākumiem; 

11.4.4. ienākumi no sporta inventāra, Federācijas atribūtikas un simbolikas pārdošanas un 

iznomāšanas, visa veida reklāmas un audio, video un cita veida ierakstu vai translācijas 

tiesību pārdošanas; 

11.4.5. valsts un sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un atsevišķu fizisku personu dotācijas un 

ziedojumi; 

11.4.6. atlīdzība par izdarītajiem pakalpojumiem un citi likumīgi iegūti Federācijas ienākumi; 

11.4.7. ienākumi no citas papilddarbības; 

11.4.8. ienākumi no transfēru (pāreju) maksājumiem; 

11.4.9. ienākumi no ieejas biļešu pārdošanas Federācijas organizētajos pasākumos; 

11.4.10. ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem un citas saimnieciskās darbības. 

 

12. FEDERĀCIJAS LICENCĒTĀS PERSONAS, SPONSORBIEDRI, GODA BIEDRI UN 

REĢISTRĒTI SPORTISTI 

 

12.1. Federācijas valde pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz vismaz 3 valdes locekļu rakstisku 

pieteikumu, var atzīt noteiktas personas vai organizācijas par Federācijas sponsorbiedriem 

un/vai goda biedriem. 

12.2. Federācijas valde pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, jebkuru 

fizisku personu, kam ir ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļauja vai kura ir tās juridiskās 

personas biedrs, var atzīt par Federācijas licencēto personu, ja tā apņemas atzīt tās statūtus, 

lēmumus un ir samaksājusi dalības maksu, ievēro sacensību noteikumus, ir parakstījusies 

par to, ka ievēros drošības tehnikas noteikumus. 

12.3. Federācijas licencētām personām, sponsorbiedriem un goda biedriem nav Federācijas 

biedra tiesību. 

12.4. Federācijas licencētām personām, sponsorbiedriem un goda biedriem ir sekojošas tiesības: 

12.4.1. piedalīties Federācijas rīkotajās sacensībās un citos pasākumos; 

12.4.2. saņemt Federācijas atbalstu un palīdzību; 

12.4.3. lietot Federācijas atribūtiku un simboliku; 

12.4.4. saņemt Federācijas noteiktos atvieglojumus, ja izpildīti šo atvieglojumu saņemšanas 

noteikumi. 

12.5  Federācijas sportistu reģistrs tiek atjaunots reizi gada līdz 10.janvārim. Tajā reģistrē 

personas, kuras nodarbojas ar šaušanas sportu un ir licencētas vai citādi reģistrētas 

personas (sportisti), kas sasniegušas vismaz 10 gadu vecumu un vismaz divas reizes gadā 

ir piedalījušās Federācijas sacensību kalendārā iekļautās nacionāla līmeņa vai 



starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās attiecīgā 

sporta veida sacensībās. 

 

13. FEDERĀCIJAS KOMISIJAS 

 

13.1. Federācija var veidot komisijas. Par komisijas izveidošanu lemj Federācijas valde. 

Komisijas darba organizāciju nosaka Federācijas valde. Komisijas darbības mērķis ir 

nodrošināt atbalstu Federācijas valdei šajos statūtos noteikto Federācijas mērķu 

sasniegšanai. 

13.2. Federācijā var būt: 

13.2.1. Tiesnešu un treneru komisija; 

13.2.2. Ētikas un trauksmes celšanas komisija; 

13.2.3. Elites (augsta sasnieguma) sporta komisija; 

13.2.4. Citas komisijas. 

 

13.3. Federācijas komisijas tiek veidotas atklāti, publiski izziņojot to Federācijas biedriem, 

izsakot aicinājumu piedalīties komisijas darbā. 

 

13.4. Komisijas izveido Kopsapulce vai, nepieciešamības gadījumā, Federācijas valde. 

Komisijas darbojas uz izstrādāta nolikuma pamata, kurš jāapstiprina Kopsapulcei. 

 

14. CITI NOTEIKUMI 

 

14.1. Federācijas pārvaldībā un ikdienas darbā tiek izmantota dokumentu elektroniska aprite, 

izmantojot Federācijā zināmos Federāciju biedru, amatpersonu, darbinieku, pārvaldē 

iesaistīto personu un sadarbības partneru e-pastu adreses u.c. elektroniskās saziņas veidus. 

Visos gadījumos, kur šajos statūtos un citos Federācijas iekšējos noteikumos, nolikumos, 

lēmumos u.c. noteikta informācijas aprites rakstveida forma, par rakstveida formu 

uzskatāma saziņa, izmantojot e-pastus u.c. elektroniskās saziņas formas un 

nepieciešamības gadījumā elektroniskais paraksts. 

14.2. Visu Federāciju sapulces un lēmumu pieņemšana tajās var tikt rīkota un veikta attālināti, 

izmantojot elektroniskās saziņas veidus, pārliecinoties par sapulču dalībnieku personībām 

ar saprātīgi nepieciešamām un objektīvām metodēm. 

14.3. Visiem Federācijas iekšējiem normatīvajiem aktiem ir jābūt publiski pieejamiem 

Federācijas interneta vietnē. 

14.4. Federācijas statūti uzskatāmi par Federācijas augstāko normatīvo aktu. Noteikumi, kas nav 

atrunāti un/vai precizēti Federācijas statūtos, bet ir noteikti citos Federācijas iekšējos 

normatīvajos aktos, ir ar augstāku spēku nekā statūti. Gadījumos, ja kādu Federācijas 

iekšējo normatīvo aktu noteikumi ir pretrunā ar Federācijas statūtos noteikto, Federācijas 

statūtos noteiktais ir ar augstāku spēku. 

 

15. FEDERĀCIJAS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 

15.1. Federācijas darbību var pārtraukt ar Kopsapulces lēmumu, ja par to nobalsojuši ne mazāk 

kā 2/3 no klātesošajiem balsstiesīgajiem pārstāvjiem. 

15.2. Federācijas īpašumu, pēc norēķināšanās ar debitoriem un kreditoriem, pēc Kopsapulces 

lēmuma sadala un nodod citām juridiskām personām, sporta organizācijām likumā 

paredzētajā kārtībā. 

 

Prezidents   /paraksts/   Raimonds Bergmanis 
 

 

Šī statūtu redakcija apstiprināta LŠF Kopsapulcē, 2023. gada ___________ 


