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1.nodaļa. Nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Zēģelētāju savienība”, nosaukuma saīsinātais
variants LZS (turpmāk tekstā – Savienība vai LZS).
1.2. Savienības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir Latvian Yachting Union (saīsināti –
LYU).
2.nodaļa. LZS mērķi un uzdevumi.
2.1. LZS mērķis ir koordinēt burāšanas sportu un veicināt tā attīstību Latvijā.
2.2. LZS uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:
2.2.1. pārstāvēt burāšanas sporta intereses Latvijas Republikas valsts un pašvaldību
institūcijās, kā arī sporta biedrībās (LSFP, LOK u.c.);
2.2.2. popularizēt un sekmēt burāšanas sporta un motorjahtu kustības attīstību Latvijā,
tai skaitā sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos burāšanas sportā;
2.2.3. veikt nepieciešamo saimniecisko darbību, lai nodrošinātu burāšanas sporta
attīstību valstī;
2.2.4. organizēt olimpisko klašu un visu Latvijā apzināto burāšanas sporta veidu
attīstību; organizēt sporta sacensības burāšanā (tai skaitā bērniem, skolēniem un
jauniešiem);
2.2.5. organizēt bērnu un jauniešu apmācību burāšanas sportā, kā arī organizēt
pieaugušo apmācību visa veida jahtu vadītāju un kapteiņu kvalifikācijas kursos, veicinot
burāšanas tradīciju un ētikas normu ievērošanu;
2.2.6. godprātīgi veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos deleģētās funkcijas un
pienākumus;
2.2.7. ieviest kopīgus klasifikācijas, jahtu apmērīšanas un starptautiskos burāšanas
sacensību noteikumus;
2.2.8. sastādīt kopīgu burāšanas sporta sacensību kalendāro plānu;
2.2.9. izšķirt apelācijas par sacensību protestu komitejas lēmumiem;
2.2.10. izšķirt strīdus un sūdzības starp LZS biedriem un asociētajiem biedriem;
2.2.11. pārstāvēt Latvijas burāšanas sportu citās valstīs un starptautiskajā burāšanas
federācijā (ISAF).
3.nodaļa. LZS darbības termiņš.
3.1. LZS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedri, to iestāšanās Savienībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Par LZS biedru var kļūt Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta sabiedriska
sporta organizācija, kuras darbība ir saistīta ar burāšanas sportu. Par LZS asociēto biedru
var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība. Persona,
kļūšanai par biedru vai asociēto biedru, iesniedz LZS valdei noteiktas formas rakstisku
pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
LZS valde.

4.2. Lēmumu par biedra vai asociētā biedra uzņemšanu Savienībā pieņem valde. Valdei
pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteikumu, ir
jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja
neierašanās gadījumā pieteikums netiek izskatīts. Valdei motivēts lēmums rakstveidā
jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs, kurš pretendē uz biedra statusu, rakstveidā
var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu,
pieteicējs nav uzņemts par Savienības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu
ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās. Personām, kuras pretendē uz kļūšanu par LZS
asociētā biedra statusu, nav šajā punktā minēto pārsūdzības tiesību.
4.4. Biedrs vai asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Savienības rakstveidā
paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Savienības ar biedru kopsapulces lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.3. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Biedru var izslēgt ar valdes lēmumu, ja biedrs nav nomaksājis gada biedra naudu
līdz kārtējā gada 1.martam.
4.7. Asociēto biedru var izslēgt ar valdes lēmumu, ja tas pārkāpis šo statūtu 4.5.1.- 4.5.3.
vai 4.6.punktā minēto.
4.8. Lietu par Savienības biedra vai asociētā biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās
sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru vai asociēto biedru un dodot viņam vārdu sava
viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra vai asociētā biedra neierašanās nav šķērslis valdes
lēmuma pieņemšanai. Ja konstatēts šo statūtu 4.6.punktā minētais biedra pārkāpums,
vai izslēdzamais ir asociētais biedrs, valde ar vienkāršu balsu vairākumu lemj par biedra
vai asociētā biedra izslēgšanu, par to rakstveidā paziņojot izslēgtajam biedram vai
asociētajam biedram un par šo faktu informējot Savienības biedrus. Ja valde konstatē šo
statūtu 4.5. punktā minēto biedra pārkāpumu, tā jautājumu par biedra izslēgšanu
iekļauj nākošās biedru kopsapulces darba kārtībā vai sasauc ārkārtas kopsapulci šī
jautājuma izlemšanai.
4.9. Pēc Valdes ierosinājuma par īpašiem nopelniem burāšanas sporta attīstībā, par
īpašu atbalstu vai lielu ieguldījumu LZS tās mērķu sasniegšanai LZS biedru kopsapulce
var apstiprināt:
4.9.1. kādu fizisku vai juridisku personu par LZS Goda biedru;
4.9.2. LZS prezidentu par Goda prezidentu.
4.10. Goda biedra un Goda prezidenta nosaukums tiek piešķirts uz mūžu un tā
īpašniekam ir tiesības piedalīties visos LZS organizētajos pasākumos, kā arī piedalīties
LZS pārvaldes darbā ar padomdevēja tiesībām.
5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. LZS biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. būt pārstāvētam LZS kopsapulcē ar vienu balsi;
5.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LZS Valdē:
5.1.2.1. kandidātu saraksts rakstveidā iesniedzams LZS izpildinstitūcijai ne vēlāk kā divas
nedēļas līdz valdes vēlēšanām.

5.1.3. iesniegt valdei jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai biedru kopsapulcē;
5.1.4. saņemt informāciju par LZS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LZS institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.5. piedalīties visos LZS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LZS
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.1.6. baudīt ievesta viesa tiesības visos Savienības klubos un organizācijās.
5.2. LZS biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LZS statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus, kā arī
ievērot Olimpiskās Hartas principus, Pasaules Antidopinga kodeksa noteikumus;
5.2.2. regulāri līdz kārtējā gada 1. martam maksāt ikgadējo biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LZS mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt LZS Valdei reģistrēto jahtu sarakstu (to
klasifikāciju), kā arī savu reģistrēto biedru sarakstu. Par katru vēlāk notikušu izmaiņu
jahtu reģistrā mēneša laika paziņot LZS Valdei papildus.
5.3. Saistības biedram vai asociētajam biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai
valdes lēmumu. Nosakot biedram vai asociētajam biedram saistības, kas atšķiras no citu
biedru vai asociēto biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra vai asociētā biedra
piekrišana.
5.4. Asociētajiem biedriem ir šo statūtu 5.1.2.,5.1.3.,5.1.5. un 5.1.6. punktā noteiktās
tiesības un šo statūtu 5.2. punktā minētie pienākumi. Asociētajiem biedriem nav
balstiesību LZS kopsapulcē, bet ir tiesības piedalīties kopsapulcē kā klausītājiem.
6.nodaļa. LZS struktūrvienības.
6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LZS struktūrvienības – komisijas,
kas atbild par konkrētu jomu vai uzdevumu burāšanas sportā.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LZS regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LZS valde.
7.nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. LZS biedru kopsapulce ir augstākā Savienības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LZS biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās
katra biedra viens pārstāvis, kura tiesības pārstāvēt biedru ir reģistrētas Uzņēmumu
reģistrā vai noformētas ar pilnvaru.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 15.
martam.
7.4. Valde nekavējoties sasauc ārkārtas biedru kopsapulci, ja to, norādot sasaukšanas
iemeslus, pieprasa ne mazāk kā 1/10 biedru. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt
sasaukta arī pēc valdes iniciatīvas.
7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta rakstiski, elektroniski vai pa telefonu, ne vēlāk kā
14 dienas pirms kopsapulces, nosūtot katram biedram uzaicinājumu kopā ar dienas
kārtību un izskatāmo dokumentu projektiem.
7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem
biedriem.

7.7. Biedru kopsapulci vada LZS prezidents, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.
7.8. Biedru kopsapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un
protokolists. Protokolu noformē un nosūta visiem biedriem 14 dienu laikā pēc
kopsapulces.
7.9. Balsošana Biedru kopsapulcē notiek atklāti, ja aizklātu balsošanu neprasa vismaz
viena trešdaļa Savienības biedru.
7.10. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem.
7.11. Lēmums par statūtu grozījumiem, Savienības darbības izbeigšanu un turpināšanu,
kā arī par biedra izslēgšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem biedriem.
7.12. Biedru kopsapulce:
7.12.1. ievēl uz 4 gadiem valdes priekšsēdētāju (LZS prezidentu), pārējos 7 valdes
locekļus un revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
7.12.2. pieņem un groza LZS statūtus;
7.12.3. pieņem lēmumu par LZS darbības reorganizāciju vai likvidāciju;
7.12.4. apstiprina LZS gada pārskatu un valdes ziņojumu;
7.12.5. apstiprina nākamā gada budžetu;
7.12.6. nosaka ikgadējās biedru naudas apmēru;
7.12.7. izlemj jautājumus par LZS iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;
7.12.8. izskata un izlemj sūdzības par LZS valdes darbību un lēmumiem.
7.13. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 14 dienu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Savienības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un 7
(septiņiem) valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir LZS prezidents. Valde ieceļ valdes
priekšsēdētāja vietnieku, kurš valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic viņa
pienākumus.
8.2. Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt LZS katrs
atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi visi kopā.
8.3. Valdes ikdienas darbības kārtību, pamatprincipus un savstarpējo pienākumu
sadalījumu nosaka valdes reglaments, kuru apstiprina biedru kopsapulce.
8.4. LZS valde:
8.4.1. pārzina un vada Savienības darbu, kā arī pārstāv Savienību citās biedrībās un
institūcijās;
8.4.2. pārvalda Savienības mantu, lemj par savienības līdzekļu izlietošanu atbilstoši
kopsapulces apstiprinātam budžetam;
8.4.3. organizē Savienības grāmatvedības kārtošanu, kā arī gada pārskata sagatavošanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
8.4.4. ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kārtējās biedru kopsapulces apstiprina Savienības
gada pārskatu un valdes ziņojumu;

8.4.5. pieņem lēmumu par jauna biedra vai asociētā biedra uzņemšanu LZS, izskata
lietas un šajos statūtos noteiktos gadījumos lemj par biedra vai asociētā biedra
izslēgšanu;
8.4.6. organizē un sasauc biedru kopsapulci;
8.4.7. koordinē LZS pakļautībā esošo institūciju darbu;
8.4.8. apstiprina Savienības gadskārtējo sacensību kalendāru;
8.4.9. seko LZS statūtu ievērošanai, pilda LZS kopsapulces lēmumus;
8.4.10. izskata un apstiprina LZS komisijās pieņemtos lēmumus, kas kļūst saistoši visiem
LZS biedriem;
8.4.11. izskata un izšķir atsevišķu personu Savienības biedru protestus un pārsūdzības
par Savienības biedru organizāciju vai komisiju lēmumiem. Šādi valdes lēmumi ir galīgi
un kopsapulcē nav pārsūdzami.
8.5. Valdes sēdi sasauc un vada LZS prezidents vai valdes priekšsēdētāja vietnieks.
Valdes sēdes var tikt sasauktas pēc nepieciešamības, bet tās jāsasauc nekavējoties, ja to
pieprasa vismaz divi valdes locekļi. Lēmumu par valdes sēdes sasaukšanu pieņem
prezidents.
8.6. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.
8.7. LZS valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, vienādu balsu skaita
gadījumā, noteicošā ir valdes sēdes vadītāja balss. Steidzamos gadījumos valde ir tiesīga
pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja vismaz 3/4 no valdes nobalso par
izskatāmo lēmumprojektu ar balsojumu ‘par’.
8.8. Valdes sēdes tiek protokolētas. Valdes sēdes protokols ir noformējams 5 darba
dienu laikā pēc sēdes un svarīgāko valdes pieņemto lēmumu apkopojums ievietojams
LZS mājas lapā internetā. Protokols tiek automātiski apstiprināts 8 darba dienas pēc
Valdes sēdes, ja netiek iesniegti protokola labojumi vai papildinājumi.
8.9. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības un nevar saņemt atalgojumu
par pastāvīgu darbu LZS struktūrās, izņemot honorāru par konkrētu LZS organizētu
pasākumu organizēšanu vai vadīšanu.
8.10. Valdes loceklis var tikt atsaukts no amata ar biedru kopsapulces lēmumu par
rupjiem LZS statūtu, Valdes reglamenta vai citiem saistošu LZS noteikumu
pārkāpumiem.
8.11. Savienības organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanai, kā arī
grāmatvedības un finanšu jautājumu kārtošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem valde ir
tiesīga pieņemt darbā ģenerālsekretāru, apstiprinot amata instrukciju un nosakot
atalgojumu. Valde izsniedz ģenerālsekretāram pilnvaru, kuras apjoms ir pietiekams šajos
statūtos noteikto pienākumu veikšanai.
8.12.Ģenerālsekretārs ir pakļauts LZS valdei.
8.13. LZS ģenerālsekretāra kompetencē ir:
8.13.1. LZS grāmatvedības uzskaite un kārtošana atbilstoši normatīvajiem aktiem;
8.13.2. LZS biedru uzskaite un lietu kārtošana;
8.13.3. LZS lietvedības kārtošana un sarakstes organizēšana;
8.13.4. biedru kopsapulču un valdes sēžu organizēšana un protokolēšana;
8.13.5. līgumu slēgšana LZS vārdā atbilstoši valdes dotajam pilnvarojumam
saimnieciskās un organizatoriskās darbības nodrošināšanai;
8.13.6. darba līgumā un amata instrukcijā noteikto pienākumu savlaicīga un atbildīga
izpilde.

9.nodaļa. LZS Revīzijas komisija.
9.1. LZS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija triju cilvēku
sastāvā, kuru uz četriem gadiem ievēl biedru kopsapulce.
9.2. Savienības revīzijas komisijas loceklis nevar būt LZS valdes loceklis.
9.3. Revīzijas komisija:
9.3.1. veic LZS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par LZS budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Savienības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par LZS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revīzijas komisija veic revīziju pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina LZS gada pārskatu tikai pēc Revīzijas atzinuma
saņemšanas.
10. nodaļa. LZS komisijas.
10.1 Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas un likvidētas LZS komisijas, kas atbild par
konkrētu jomu vai uzdevumu burāšanas sportā, atbilstoši LZS aktuālajiem mērķiem un
stratēģijai.
10.2. Komisiju vada vai par to atbild tam deleģēts valdes loceklis
10.3. Komisija darbojas saskaņā ar LZS valdes apstiprinātu nolikumu
10.4 Komisijas dalībnieku sastāvs tiek apstiprināts ar LZS valdes lēmumu.
11. nodaļa. Citi noteikumi.
11.1. LZS ir savs karogs un ģerbonis, kas ir mantots no 1926. gadā dibinātās Latvijas
Zēģelētāju savienības. LZS ģerbonis ir Latvijas Republikas ģerboņa vairogs uz divu
sakrustotu enkuru un trejžubura fona.
11.2. LZS simbolikas un atribūtikas ražošanas, tiražēšanas, izmantošanas un realizācijas
tiesības pieder tikai LZS, Savienības valdes personā.
Šī statūtu jaunā redakcija apstiprināta Savienības 2016. gada 13. maija biedru
kopsapulcē un Savienības prezidents to parakstījis divos eksemplāros uz 10 lapām katru.
Rīgā, 2016. gada 12. maijā

LZS prezidents Ansis Dāle:

