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1.nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1.Biedrības nosaukums – Latvijas Ūdenspolo federācija, saīsinājumā LŪF, tulkojums angļu
valodā – Latvian Water Polo Federation, saīsinājums angļu valodā LWPF.
2.nodaļa. Biedrības mērķi
2.1.Biedrības mērķi ir:
2.1.1.Atjaunot ūdenspolo kā sporta veidu valstī;
2.1.2.Vadīt, organizēt un attīstīt ūdenspolo un mini ūdenspolo sporta veidus Latvijā;
2.1.3.Rīkot ūdenspolo un mini ūdenspolo apmācības visās vecuma grupās;
2.1.4.Rīkot ūdenspolo un mini ūdenspolo sacensības valsts un starptautiskajā līmenī
2.1.5.Veicināt ūdenspolo un mini ūdenspolo sporta komandu attīstību valstī
2.1.6.Veicināt ūdenspolo un mini ūdenspolo sporta tiesnešu, treneru, komandu vadītāju,
sportistu un citu šī sporta veidu speciālistu attīstību
2.1.7.Ūdenspolo un mini ūdenspolo kā sporta veidu popularizēšana;
2.1.8.Sagatavot augstas klases ūdenspolo komandas un pārstāvēt Latvijas ūdenspolo izlasi
starptautiskajos pasākumos, kurus rīko LOK, FINA, LEN un to biedri, kā arī citas ar ūdenspolo
saistītas organizācijas;
2.1.9.Kļūt par starptautisko organizāciju FINA un LEN pilntiesīgiem biedriem.
3.nodaļa. Biedrības termiņš
3.1.Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4.nodaļa.Biedri, biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no biedrības.
4.1.Biedri
4.1.1. Par LŪF biedru var kļūt tikai juridiska persona.
4.1.2. Par LŪF balsstiesīgu biedru var kļūt ūdenspolo vai mini ūdenspolo sporta organizācija,
biedrība, cita juridiska persona, kuras darbība saistīta ar ūdenspolo vai mini ūdenspolo sportu.
Par LŪF biedra uzņemšanu biedrībā lemj LŪF valde pēc tā iesnieguma izskatīšanas.
4.1.3. Par LŪF biedru var kļūt arī komersants, ja kopējais komersantu skaits, ieskaitot
pievienojamo, nav vairāk par pusi no kopējā LŪF biedru skaita. Turklāt par LŪF biedru var būt
tikai tāds komersants, kura patiesā labuma guvēji ir 100% Latvijas Republikas pilsoņi vai
nepilsoņi un arī to kapitāldaļu (akciju) turētāji ir 100% Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi.
4.2.Biedra izstāšanās
4.2.1.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, iesniedzot rakstveida paziņojumu biedrības
valdei.
4.3.Biedra izslēgšana
4.3.1. LŪF valde ir tiesīga izslēgt LŪF biedrus, pamatojoties uz valdes lēmumu, ja pastāv
vismaz viens no šādiem apstākļiem:
4.3.1.1. Biedrs nepilda un/vai neievēro LŪF biedru sapulces un/vai valdes lēmumu;
4.3.1.2. Biedrs nepilda un/vai neievēro kādu no LŪF statūtos noteiktajiem pienākumiem un/vai
saistības;
4.3.1.3. Biedra darbība vai bezdarbība ir pretrunā ar LŪF statūtu nosacījumiem;
4.3.1.4. Biedrs nav veicis biedru naudas samaksu un maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas;
4.3.1.5. Biedrs neatbilst jebkurai statūtos noteiktajai prasībai.
4.3.2. LŪF valde lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības un šāda lēmuma motivāciju
(pamatojumu) piecu dienu laikā rakstveidā paziņo biedram.
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5.nodaļa. Biedru tiesības, pienākumi un sankcijas
5.1.Biedru tiesības
5.1.1.Deleģēt savus pārstāvjus LŪF kopsapulcēm, kā arī izvirzīt savu pārstāvju kandidatūras
LŪF vadības organizācijās.
5.1.2.Saņemt LŪF, LEN un FINA informāciju, tai skaitā sacensību kalendārus, sacensību
nolikumus, apkopotu sporta rezultātu materiālus, u.tml.
5.1.3.Piedalīties LŪF, LEN, FINA un citu organizāciju rīkotajos ūdenspolo un mini ūdenspolo
sporta pasākumos, apmācībās atbilstoši attiecīgiem nolikumiem un normatīviem.
5.1.4. Pārstāvēt LŪF un Latvijas Republiku starptautiskajās sacensībās, iepriekš saskaņojot
plānoto darbību ar LŪF valdi.
5.2.Biedru pienākumi
5.2.1. Ievērot šo statūtus, tajā skaitā, bet ne tikai, noteiktos pienākumus un saistības, kā arī pildīt
LŪF biedru sapulces un valdes lēmumus.
5.2.2. Ar savu darbību sekmēt ūdenspolo un mini ūdenspolo sporta veidu popularitāti, attīstību
un izaugsmi, jaunatnes fiziskās attīstības un Latvijas sporta prestiža celšanas interesēs.
5.2.3. Ar savu darbību nodrošināt ūdenspolo sporta veida attīstību Latvijas Republikā un
neapdraudēt LŪF darbību, reputāciju un ūdenspolo sporta veida reputāciju, tajā skaitā, bet ne
tikai:
5.2.3.1. savā darbībā ievērot LŪF valdes lēmumus, norādījumus, rīkojumus, kā arī citus LŪF
iekšējus normatīvus dokumentus,
5.2.3.2. pienācīgā kārtībā un termiņā sniegt LŪF valdei atskaites un pamatojošos dokumentus
par jebkuru LŪF piešķirto līdzekļu izmantošanas atbilstību LŪF noteiktajiem mērķiem un/vai
piešķirtā inventāra lietderīgu pielietojumu;
5.2.3.3. ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, likumus un grāmatvedības uzskaites
noteikumus;
5.2.3.4. ievērot normatīvo aktu regulējumu par gada pārskatu saturu, to sagatavošanas,
apstiprināšanas, iesniegšanas un publiskošanas kārtību un termiņiem;
5.2.3.5. ievērot Latvijas Republikas nodokļu maksātāju pienākumus, neradot VID administrēto
nodokļu (nodevu) parādus ilgāk par 3 mēnešiem pēc kārtas;
5.2.3.6. ievērot un pienācīgā kārtībā izpildīt Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības;
5.2.3.7. gadījumā, ja LŪF biedrs ir komersants, tad savā darbībā tam ir jānodrošina godīgu
komercdarbības vidi, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes
veicināšanu, kā arī caurspīdīgu īpašnieku, dalībnieku un/vai akcionāru struktūru;
5.2.3.8. savā darbībā neveikt tādas aktivitātes un nesniegt tādus paziņojumus, kas varētu kaitēt
LŪF, vai LŪF biedru un to pārstāvju reputācijai;
5.2.3.9. LŪF organizētu notikumu laikā, kā arī citu publisku pasākumu laikā, saglabāt savu (tajā
skaitā, bet ne tikai, pārstāvju, amatpersonu, biedru, dalībnieku (akcionāru), pilnvarnieku,
sportistu un to radinieku, kā arī citu neoficiālu biedra pārstāvju) augstu uzvedības kultūru un
sportisko līmeni tās pārstāvēto sportistu, treneru un cita personāla starpā, veidot pozitīvu
ūdenspolo sporta veida tēlu, ievērojot cieņu pret komandas biedriem, treneriem, citiem sporta
objekta apmeklētajiem un darbiniekiem, pretiniekiem, tiesnešiem un organizatoriem, nelietot
necenzētus vārdus vai rupju fizisku spēku pret spēles amatpersonām, skatītājiem vai kādu citu
spēlētāju, nelietot alkoholu, aizliegtās vielas, vai iesaistīties kādās citās darbībās, kas var kaitēt
komandu, LŪF un/vai ūdenspolo sporta tēlam.
5.2.3.10. savā darbībā apzinīgi ievērot un pildīt savos dibināšanas dokumentos noteiktās
prasības.
5.2.4. Regulāri un laicīgi veikt biedru naudas samaksu.
5.2.5. Sniegt LŪF valdei nepieciešamo informāciju par savu darbību un sasniegtajiem
rezultātiem.
5.2.6. Katra LŪF biedra pienākums ir ievērot un pildīt LŪF statūtu prasības.
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5.2.7 Savā darbībā ievērot antidopinga konvenciju prasības.
5.2.8. Sportistiem, kas pārstāv kolektīvus, kas ir LŪF biedri, ar saviem sportiskajiem rezultātiem
jācenšas godam pārstāvēt savu sporta kolektīvu valsts un starptautiskajās sacensībās
5.3.Sankcijas
5.3.1.LŪF valde var uzlikt šādas sankcijas jebkuram LŪF biedram, kas nepilda LŪF statūtus,
LŪF kopsapulces vai valdes lēmumus:
- brīdinājumu
- naudas sodu, kura apmēru nosaka LŪF valde,
- līdzdalības pārtraukšanu LŪF pasākumos,
- izslēgšanu no LŪF.
6.nodaļa. Biedrības pārvaldes institūcijas
6.1.LŪF pārvaldes institūcijas ir LŪF biedru sapulce un LŪF valde.
7.nodaļa. Biedru sapulce, sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1.LŪF biedru sapulce ir augstākā LŪF institūcija un tā ir tiesīga izlemt jebkuru LŪF sapulcē
esošo jautājumu.
7.2.LŪF biedru sapulces kompetencē ietilpst:
7.2.1.grozījumu izdarīšana statūtos;
7.2.2.valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana.
7.3. LŪF biedru sapulces sastāvu veido:
7.3.1.Pa vienam delegātiem no katra LŪF biedra;
7.3.2.LŪF valdes priekšsēdētājs;
7.3.3.LŪF valdes locekļi;
7.3.4.LŪF revīzijas komisijas loceklis;
7.4.Biedru sapulci jāsasauc valdei vienu reizi gadā līdz 31. martam.
7.5.LŪF valdei par biedru sapulces sasaukšanas datumu jāinformē LŪF biedri ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirms šī datuma, izsludinot informāciju LŪF oficiālajā portālā www.waterpolo.lv.
7.6.Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta, ja to rakstiski pieprasa ne mazāk kā 1/10 LŪF biedru,
norādot sasaukšanas iemeslu.
7.7.LŪF sapulcē ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem biedriem. Ja
biedru sapulces atklāšanas laikā nepiedalās vairāk kā puse no balsstiesīgajiem biedriem, sapulci
sasauc saskaņā ar likumā noteikto kārtību.
7.8.LŪF biedru sapulcē balsstiesības ir tikai LŪF biedriem.
7.9.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem
biedriem, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
7.10.Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss.
7.11.Biedru sapulces vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru
sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.
8.nodaļa. Valde
8.1.LŪF darbu vada izpildinstitūcija – LŪF valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
8.2. Dzēsts.
8.3.LŪF valdi veido valdes priekšsēdētājs un divi valdes locekļi. LŪF valdes priekšsēdētājs ir
LŪF prezidents.
8.4. Par valdes priekšsēdētāju var tikt ievēlēts tikai Latvijas Republikas pilsonis.
8.5.LŪF valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi pārstāv Latvijas Ūdenspolo federāciju. LŪF
valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi LŪF pārstāv atsevišķi.
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8.6.Valde pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces vai citu institūciju lēmumiem.
8.7.Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veic
citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.
8.8.Valdes locekli var atsaukt biedru sapulce.
8.9. Valdei ar savu lēmumu ir tiesības noteikt biedru naudas apmēru, regularitāti, samaksas
kārtību un termiņus.
8.10. Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību. Valdes locekļu atlīdzības apmēru un
izmaksas kārtību nosaka ar LŪF valdes lēmumu.
9.nodaļa. Revidents
9.1.Revidents kontrolē LŪF saimniecisko un finansiālo darbību.
9.2.LŪF revidentu ievēl LŪF biedru sapulce uz nenoteiktu laiku.
9.3.LŪF revidents:
9.3.1.veic LŪF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2.dod atzinumu par LŪF budžetu un gada pārskatu;
9.3.3.izvērtē LŪF grāmatvedības un lietvedības uzskaiti.
10.nodaļa. Biedrības tiesiskais statuss un citi noteikumi
10.1.LŪF ir juridiskas personas tiesības.
10.2.LŪF ir sava simbolika. LŪF simbolikai ir apaļa veida forma. Aplī attēlots gaiši zils
viļņojoša ūdens motīvs ar tumši zilu ūdenspolo spēlētāja siluetu, kuram rokā ir dzeltena bumba.
Viļņojošajā ūdenī attēloti trīs balti burti – “LŪF” (Latvijas Ūdenspolo federācija) vai angļu
variantā četri balti burti – LWPF (Latvian Water Polo Federation). Simbola kreisajā pusē
apļveida formā ir uzraksts Latvijas ūdenspolo federācija, bet labajā pusē apļveida formā ir
uzrakstīts Latvian Water Polo Federation.
Valdes priekšsēdētājs: Mihails Galuška
Rīga, 2019.gada 11.maijā

