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1. NOSAUKUMS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Treneru tālākizglītības LTTC" (saīsināti un turpmāk tekstā –
LTTC).
1.2. LTTC ir patstāvīga juridiska persona ar savu zīmogu, simboliku un kontiem bankās.
1.3. LTTC darbojas Latvijas Republikas teritorijā.
2. DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES
2.1. LTTC darbības mērķis ir:
2.1.1. nodrošināt Latvijas sporta treneru un citu sporta speciālistu kvalifikācijas atbilstību mūsdienu
prasībām, ko apliecinātu valstiski atzīts sertifikāts.
2.2. LTTC darbības uzdevumi:
2.2.1. piedāvāt izglītības un/vai tālākizglītības iespējas sporta treneriem un citiem sporta
speciālistiem;
2.2.2. izstrādāt priekšlikumus treneru sertifikācijas kvalifikācijas prasībām un piedalīties
sertifikācijas procesā.
2.3. LTTC darbības metodes:
2.3.1. veidot sporta treneru reģistru;
2.3.2. sagatavot un realizēt LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas mācību programmas;
2.3.3. organizēt kursus un seminārus;
2.3.4. sagatavot mācību materiālus;
2.3.5. tulkot nepieciešamo literatūru;
2.3.6. piedalīties zinātniskās konferencēs;
2.3.7. pasūtīt LTTC darbības mērķa īstenošanai nepieciešamos pētījumus;
2.3.8. sadarboties ar sporta sabiedriskajām organizācijām citās valstīs.
3. DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. LTTC ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
4. BIEDRU IESTĀŠANĀS LTTC, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Par LTTC biedriem var būt juridiskas personas, kas darbojas sporta un/vai izglītības jomā.
LTTC biedru uzņemšanas pamats ir rakstveida iesniegums. Iesnieguma formu un tam klāt
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LTTC valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LTTC pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un
jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru
kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LTTC biedru, un viņš var iesniegt
atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LTTC rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no LTTC ar valdes 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 citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par LTTC biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo
biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis
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valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra 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. LTTC biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. vēlēt un izvirzīt savus pārstāvjus ievēlēšanai LTTC institūcijās;
5.1.2. iesniegt priekšlikumus LTTC darbības uzlabošanai;
5.1.3. piedalīties LTTC rīkotajos pasākumos;
5.1.4. piedalīties LTTC kopsapulcēs;
5.1.5. piedalīties LTTC valdes sēdēs un iesniegt savus priekšlikumus;
5.1.6. darboties citās organizācijās;
5.1.7. saņemt informāciju par LTTC darbības plāniem un to realizāciju;
5.1.8. iepazīties ar visu LTTC institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.9. iepazīties ar LTTC darbības rezultātiem;
5.1.10. brīvi izstāties no LTTC.
5.2. LTTC biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LTTC Statūtus, pildīt Kopsapulces un Valdes lēmumus;
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LTTC mērķu un uzdevumu realizēšanu.
6. STRUKTŪRVIENĪBAS.
6.1. Ar LTTC kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LTTC teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LTTC regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LTTC kopsapulce.
7. KOPSAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA.
7.1. Kopsapulce ir augstākā LTTC lēmējinstitūcija.
7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LTTC biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai
personīgi.
7.3. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne
mazāk kā viena desmitā daļa LTTC biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram
rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. LTTC kopsapulce:
7.7.1. pieņem LTTC Statūtus un izdara izmaiņas tajos;
7.7.2. ievēl LTTC Valdes priekšsēdētāju, kurš ir arī LTTC vadītājs, Valdes priekšsēdētāja vietnieku
(LTTC vadītāja vietnieku), trīs valdes locekļus un revīzijas komisiju trīs cilvēku sastāvā uz četriem
gadiem;
7.7.3. noklausās un apstiprina LTTC gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumus;
7.7.4. uztic savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanā LTTC Valdei;
7.7.5. pieņem lēmumu par reorganizāciju vai pašlikvidāciju;
7.7.6. izskata un risina citus ar LTTC darbību saistītus jautājumus.
7.8. Ja kopsapulce 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 piedalās vismaz divi biedri.
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7.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.
Lēmums par statūtu grozījumiem, LTTC darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8. VALDE.
8.1. LTTC izpildinstitūcija ir valde un vada LTTC darbu starplaikos starp kopsapulcēm, valdes sēde
tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.
8.2. Valde sastāv no Valdes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un trim Valdes locekļiem.
8.3. LTTC Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdēs piedalās ne mazāk kā trīs LTTC Valdes locekļi. LTTC
valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir LTTC
valdes priekšsēdētāja balss.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā LTTC kopsapulces kompetencē.
8.5. Valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt LTTC katrs atsevišķi, bet pārējie
valdes locekļi kopā ar diviem (vienu) citiem valdes locekļiem.
8.6. Valdes locekļiem ir tiesības par savu pienākumu izpildi saņemt atlīdzību.
8.7. LTTC Valde:
8.7.1. nodrošina LTTC kopsapulces lēmumu izpildi;
8.7.2. vada LTTC projektu un programmu izstrādi;
8.7.3. pieņem lēmumus par LTTC biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
8.7.4. lemj par programmu un projektu īstenošanu;
8.7.5. apstiprina štatu sarakstus un nosaka darbinieku atalgojumu;
8.7.6. lemj par LTTC nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
8.7.7. apstiprina LTTC finansu līdzekļu gada tāmi;
8.7.8. lemj par līdzekļu sadalījumu un izmantošanu;
8.7.9. apstiprina LTTC simboliku un nosaka tās lietošanas kārtību.
8.7.10. pārvalda LTTC mantu un rīkojas ar tā līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un LTTC
kopsapulces lēmumiem;
8.8. LTTC Valdes priekšsēdētājs (LTTC vadītājs):
8.8.1. organizē un vada LTTC un Valdes darbu;
8.8.2. pārstāv Centru valsts un pašvaldību institūcijās, citās organizācijās, uzņēmumos un
uzņēmējsabiedrībās, tiesās un šķīrējtiesās;
8.8.3. ir kredītu un finansu rīkotājs, slēdz darba līgumus ar fiziskām personām un nosaka
atalgojumu saskaņā ar LTTC darbības programmām un izdevumu tāmi;
8.8.4. nodrošina apstiprināto programmu un projektu tāmju realizāciju;
8.8.5. vada LTTC saimniecisko darbību un slēdz sadarbības un saimnieciskos līgumus;
8.8.6. komplektē projektu un programmu dalībnieku sastāvu;
8.8.7. vada LTTC kopsapulces;
8.8.8. veic citas darbības LTTC mērķa sasniegšanai saskaņā ar LTTC kopsapulces un valdes
lēmumiem, šiem Statūtiem un LR likumdošanu.
8.9. LTTC vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda LTTC vadītāja vietnieks.
9. REVĪZIJAS KOMISIJA.
9.1. LTTC revīzijas komisiju ievēl LTTC kopsapulce uz četriem gadiem trīs cilvēku sastāvā.
Revīzijas komisijas sastāvā nevar būt LTTC valdes locekļi.
9.2. LTTC Revīzijas komisija (ne retāk kā reizi gadā):
9.2.1. veic LTTC saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju;
9.2.2. kontrolē LTTC lēmumu atbilstību Statūtiem, LR likumiem un citiem juridiskajiem aktiem;
9.2.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.2.4. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.2.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
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9.3. Revīzijas komisijai ir tiesības:
9.3.1. pieprasīt no LTTC amatpersonām un darbiniekiem pārbaudei nepieciešamos dokumentus;
9.3.2. iesniegt savus priekšlikumus izskatīšanai LTTC kopsapulcei un valdei.
9.4. Revīzijas komisija var pieņemt lēmumu (sniegt atzinumu), ja par to nobalsojuši (vai atzinumu
parakstījuši) vismaz divi tās locekļi.
9.5. Kopsapulce apstiprina LTTC gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
10. FINANSES UN MANTA
10.1. LTTC finansu līdzekļus (budžetu) veido:
10.1.1. dalības maksas LTTC rīkotajos pasākumos;
10.1.2. ienākumi no saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības;
10.1.3. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
10.1.4. dibinātāju un biedru ieguldījumi vai dāvinājumi;
10.1.5. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, ko neaizliedz LR spēkā esošā likumdošana.
10.2. Savu mērķu un uzdevumu īstenošanai LTTC var iegūt savā īpašumā jebkuru kustamo un
nekustamo īpašumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī uzņemties
jebkuras mantiskās un nemantiskās saistības.
10.3. LTTC biedri neatbild ar savu mantu par LTTC saistībām, savukārt LTTC neatbild par savu
biedru saistībām.
10.4. LTTC var veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības
(uzņēmumus), iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos) saskaņā ar Latvijas
Republikas likumdošanu.
10.5. LTTC Kopsapulce apstiprina LTTC finansu līdzekļu (budžeta) izlietošanu. LTTC finansu
līdzekļi (budžets) tiek izlietoti atbilstoši LTTC mērķiem saskaņā ar šiem Statūtiem un LTTC
Kopsapulces lēmumiem.
10.6. Par LTTC līdzekļu izmantošanu atbild LTTC valde, bet par kontroli - Revīzijas komisija.
10.7. LTTC Valde lemj par nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām vai
atsavināšanu. Finansiālās un citas attiecības ar LTTC izveidotajām uzņēmējsabiedrībām
(uzņēmumiem), to organizācijām nosaka LR likumi un attiecīgo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu)
Statūti.

Pilnvarotie pārstāvji: ______________________ (Nils Grasis)
(paraksts)

______________________ (Uldis Grāvītis)
(paraksts)

Statūti apstiprināti LTTC ārkārtas kopsapulcē
Rīgā, Brīvības gatvē 333, 2011.gada 14. martā
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