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LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJAS STATŪTI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Latvijas Orientēšanās Federācija (saīsināti LOF) ir biedrība, kas apvieno Latvijas
orientēšanās klubus, kā arī citas Latvijas teritorijā darbojošās juridiskās personas, kuru
darbība ir saistīta ar orientēšanās sportu (saīsināti OS).
1.2. LOF darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, Biedrību un nodibinājumu likumu,
citiem Latvijas republikas tiesību aktiem un Starptautiskās Orientēšanās Federācijas
(IOF) normatīviem dokumentiem.
1.3. LOF finansu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.
2. LOF DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
2.1. LOF darbības mērķi ir:
- popularizēt orientēšanās sportu un veicināt tā attīstību,
- vienot visus Latvijas orientieristus,
- vadīt un koordinēt darbu orientēšanās sportā visā valstī,
- pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Orientēšanās Federācijā (IOF) un citās
starptautiskās orientēšanās sporta organizācijās,
- sadarboties ar Latvijas valdību, tās mērķu sasniegšanā.
2.2. LOF darbības uzdevumi un metodes ir:
- pilnvarot un uzraudzīt Latvijas OS čempionātus un citas LOF sacensības,
- pieņemt Latvijas OS sacensību noteikumus un citus LOF noteikumus (saskaņojot tos
ar IOF vispārējiem noteikumiem un vadlīnijām) un uzraudzīt to pienācīgu ievērošanu,
- atbalstīt Latvijas OS valsts izlasi līdzdalībai starptautiskajās OS sacensībās,
- kārtot Latvijas orientieristu reģistru (orientieristu datu bāzi),
- kārtot Latvijas OS karšu reģistru,
- paaugstināt Latvijas OS tiesnešu, treneru un kartogrāfu kvalifikāciju,
- informēt LOF biedrus un sabiedrību par OS notikumiem Latvijā un ārzemēs,
- apkopot OS vēstures materiālus,
- veicināt OS biedrību veidošanos,
- veicināt LOF integrāciju vienotā Latvijas sporta sistēmā.
3. LOF BIEDRI, TO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UN
IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Par LOF biedru (LOF organizāciju) var būt ikviena Latvijā reģistrēta biedrība
(orientēšanās klubs, sporta sekcija, sporta centrs vai sporta kolektīvs), kas atzīst LOF
statūtus. Par LOF biedriem var būt arī citas Latvijā reģistrētas juridiskās personas,
kuru darbība ir saistīta ar orientēšanās sportu.
Vienīgi juridiskas personas var būt LOF biedri. Sporta klubi, sekcijas, centri vai
kolektīvi, kas nav ieguvuši juridiskas personas statusu, var būt LOF pagaidu biedri.
Šo statūtu izpratnē LOF pagaidu biedri tiek pielīdzināti LOF biedriem, izņemot
statūtu normas, kurās īpaši norādītas atšķirības LOF pagaidu biedriem.
3.2. Lai kļūtu par LOF biedru:

2

· jāgriežas ar iesniegumu LOF Valdē, pievienojot organizācijas darbību
reglamentējošos dokumentus (reģistrācijas apliecību un statūtus),
· jāiesniedz organizācijas individuālo biedru saraksts,
· jāizvēlas organizācijas atbildīgais pārstāvis un jānorāda iesniegumā šīs personas
adrese un telefona numurs,
· jāiemaksā LOF Kongresa noteiktā LOF iestāšanās nauda.
Lēmumu par jaunu LOF biedru uzņemšanu pieņem LOF Kongress. Līdz Kongresa
sēdei lēmumu par jaunu pagaidu biedru uzņemšanu pieņem LOF Valde.
3.3. Lai izstātos no LOF, par to rakstiski jāpaziņo LOF Valdei.
3.4. Biedru var izslēgt no LOF, ja biedrs nepilda statūtu prasības, nepilda LOF
kongresa lēmumus vai nemaksā LOF biedru naudu.
3.5. LOF biedru (organizāciju) tiesības:
· LOF biedri, izņemot pagaidu biedrus, var pilnvarot savus pārstāvjus piedalīties LOF
Kongresā un - ievēlēšanas gadījumā - vadības, kā arī revīzijas institūcijās;
· LOF biedri var iesniegt priekšlikumus par visiem ar LOF darbību saistītajiem
jautājumiem izskatīšanai LOF Kongresā vai Valdē;
· LOF biedri var rīkot LOF sacensības un citus LOF pasākumus;
· LOF biedri var saņemt no LOF informatīvu, konsultatīvu un praktisku palīdzību, kā
arī cita veida palīdzību un pakalpojumus atbilstoši LOF mērķiem un uzdevumiem;
· LOF biedri LOF ietvaros var veidot reģionālas vai cita veida struktūrvienības;
· LOF biedri var pārsūdzēt LOF Valdes lēmumus LOF Kongresā;
· LOF biedri var izstāties no LOF.
3.6. LOF organizāciju individuālo biedru tiesības :
· LOF organizāciju biedri, izņemot LOF pagaidu biedrus, no 16 gadu vecuma var
vēlēt, un no 18 gadu vecuma var tikt ievēlēti LOF vadības un revīzijas institūcijās, kā
arī kļūt par LOF Prezidentu;
· LOF organizāciju biedri var iesniegt priekšlikumus par visiem ar LOF darbību
saistītajiem jautājumiem izskatīšanai Valdē;
· LOF organizāciju biedri var piedalīties kā novērotāji LOF kongresos un Valdes
sēdēs;
· tikai personas, kas LOF Valdes noteiktajā kārtībā reģistrējušās LOF orientieristu
reģistrā (datu bāzē) un samaksājušas LOF Kongresa noteikto biedru naudu ir tiesīgas
pārstāvēt Latviju OS valsts izlasē vai LOF delegācijās.
3.7. LOF biedru pienākumi ir:
· ievērot LOF statūtu prasības;
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· pildīt LOF augstāko institūciju lēmumus;
· maksāt LOF biedru naudu Kongresa noteiktajā kārtībā;
· Valdes noteiktajā kārtībā, sniegt informāciju par organizācijas individuālajiem
biedriem orientieristu reģistra (orientieristu datu bāzes) vajadzībām.
4. LOF VADĪBA UN STRUKTŪRA
4.1. LOF Vadības institūcijas.
LOF vadības institūcijas ir LOF Kongress, LOF Valde un LOF komisijas. Kongress ir
lēmējinstitūcija, bet Valde un komisijas, izņemot Revīzijas komisiju, ir
izpildinstitūcijas.
4.2. LOF Kongress.
4.2.1. LOF augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce jeb LOF Kongress. Kārtējais
Kongress tiek sasaukts ne retāk kā vienu reizi gadā. Ārkārtas Kongresu sasauc ar LOF
Valdes lēmumu vai, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/10 LOF biedru, pieprasījumā
norādot sasaukšanas iemeslu. Kongresa delegātus ievēl LOF organizācijas no savu
biedru vidus - pēc LOF Valdes noteiktām normām - proporcionāli biedru skaitam
LOF organizācijās. Valde informē LOF biedrus par kārtību, kādā noteiktas Kongresa
delegātu pārstāvniecības normas. Par Kongresa delegātu var būt no 16 gadu vecuma.
4.2.2. LOF izpildinstitūciju pārstāvji, kas nav ievēlēti par Kongresa delegātiem, kā arī
LOF pagaidu biedri piedalās LOF Kongresā bez balsstiesībām. LOF biedri, kas nav
samaksājuši biedru naudu, piedalās LOF Kongresā bez balsstiesībām.
4.2.3. LOF Valde var uzaicināt uz Kongresu viesus. LOF Kongresā var būt klāt LOF
Valdes akreditētie masu informācijas līdzekļu žurnālisti.
4.2.4. LOF Valde paziņo kārtējā Kongresa norises vietu un laiku ne vēlāk kā divus
mēnešus pirms Kongresa. LOF biedri var iesniegt priekšlikumus kārtējam Kongresam
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kongresa dienas. LOF Valde sasauc ārkārtas
Kongresu viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas un paziņo tā norises vietu
un laiku ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kongresa. Valde izsūta LOF biedriem Kongresa
darba kārtību un Kongresa delegātu pārstāvniecības normas, izskaidrojot arī to
noteikšanas kārtību, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Kongresa dienas. Papildus
jautājumus var iekļaut Kongresa darba kārtībā, ja Kongress nolemj, ka tie ir
steidzami. Lēmumus par steidzamiem jautājumiem pieņem ar kvalificētu balsu
vairākumu.
4.2.5. LOF Kongress :
· pieņem LOF statūtus un izdara tajos grozījumus;
· lemj par jaunu LOF biedru uzņemšanu, kā arī par esošo LOF biedru izslēgšanu no
LOF vai LOF biedra statusa apturēšanu;
· izlemj jautājumus par LOF iestāšanos citās organizācijās un par izstāšanos no tām;
· ievēl LOF Prezidentu un Viceprezidentu;
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· ievēl LOF Valdi un LOF Revīzijas komisiju;
· pieņem LOF rīcības programmu un izskata tās izpildi;
· nosaka vispārīgos LOF Komisiju darbības virzienus;
· noklausās un vērtē pārskatu par LOF Valdes, Komisiju un Prezidenta darbu;
· apstiprina LOF budžetu, noklausās pārskatu par tā izpildi un Revīzijas komisijas
ziņojumu;
· apstiprina Latvijas OS sacensību noteikumus un citus LOF noteikumus, izdara tajos
grozījumus;
· apstiprina LOF atribūtiku;
· nosaka LOF iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus un iemaksas kārtību;
· pieņem lēmumus par LOF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
4.2.6. LOF Kongresam ir tiesības uzticēt savas pilnvaras konkrēta jautājuma
risināšanai LOF Valdei, izņemot grozījumus LOF Statūtos, kā arī lēmumus par LOF
darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
4.2.7. Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvēta vairāk nekā puse no
kopējā LOF biedru skaita.
4.2.8. Katram LOF biedram LOF Kongresā ir viena lēmējbalss neatkarīgi no tā, cik
delegāti pārstāv LOF biedru kongresā. Kongresu atklāj LOF Prezidents un vada
Kongresa ievēlēts Kongresa vadītājs. Kongress apstiprina delegātu mandātus pēc tā
ievēlētās mandātu komisijas ieteikuma. Grozījumi LOF Statūtos, kā arī lēmumi par
LOF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju tiek pieņemti ar kvalificētu
balsu vairākumu, kam jābūt lielākam par divām trešdaļām no Kongresā pārstāvēto
LOF biedru skaita. Citi lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, kam jābūt
lielākam par vienu pusi no Kongresā pārstāvēto LOF biedru skaita. Ja Kongress nav
nolēmis citādi, tad LOF amatpersonas tiek ievēlētas aizklātā balsošanā, bet pārējie
lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā. Balsis skaita Kongresa ievēlēta balsu
skaitīšanas komisija.
4.2.9. LOF Kongresa gaita tiek protokolēta. Protokolu pārbauda divi Kongresa
ievēlēti liecinieki un paraksta Kongresa vadītājs.
4.3. LOF Valde.
4.3.1. LOF pastāvīgā vadības institūcija- izpildinstitūcija ir LOF Valde. LOF
Prezidents un LOF Viceprezidents ir LOF Valdes locekļi. LOF Valdē var būt arī citi
locekļi un to skaitu nosaka LOF Kongress. LOF Prezidents ir LOF Valdes
priekšsēdētājs. LOF Viceprezidents un pārējie Valdes locekļi var būt LOF Komisiju
priekšsēdētāji. LOF Prezidents, LOF Viceprezidents un vēl viens Kongresa pilnvarots
Valdes loceklis pārstāv LOF atsevišķi, pārējie Valdes locekļi pārstāv LOF kopīgi.
4.3.2. LOF kongress ievēl LOF Valdi uz diviem gadiem. Valde tiek sasaukta ne retāk
kā reizi 3 mēnešos. Ja pēc Valdes pilnvaru termiņa beigām nav ievēlēta jauna LOF
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Valde, tad iepriekšējā Valde turpina pildīt savus pienākumus līdz tuvākā LOF
Kongresa sasaukšanai.
4.3.3. LOF Valde pārzina un vada LOF lietas. Tā pārvalda LOF mantu un rīkojas ar
LOF līdzekļiem saskaņā ar likumiem, LOF statūtiem, LOF darbības programmu un
Kongresa lēmumiem.
4.3.4. LOF Valde:
· sasauc un rīko LOF Kongresus un nosaka delegātu pārstāvniecības normas tajos;
· apkopo LOF komisiju, kā arī LOF biedru iesniegtos priekšlikumus LOF Kongresam,
sagatavo LOF Kongresu lēmumu projektus;
· seko LOF Kongresu lēmumu izpildei;
· sagatavo LOF Budžeta projektu iesniegšanai LOF Kongresam;
· nosaka LOF Komisiju darbības uzdevumus;
· ievēl LOF Komisiju priekšsēdētājus un apstiprina Komisiju sastāvu;
· Ieceļ LOF Izpilddirektoru un citus LOF štata darbiniekus, apstiprina viņu darba
aprakstus;
· pilnvaro LOF organizācijas LOF sacensību un pasākumu rīkošanai;
· pieņem lēmumu par jaunu pagaidu biedru uzņemšanu LOF sastāvā, līdz attiecīga
Kongresa lēmuma pieņemšanai;
· apstiprina Latvijas valsts izlases un LOF delegāciju sastāvus;
· organizē Latvijas valsts izlases sagatavošanu, piedalīšanos starptautiskās sacensībās;
· komandē LOF pārstāvjus uz sacensībām, apspriedēm, semināriem u.c. ;
· kārto LOF biedru reģistru;
· kārto Latvijas orientieristu reģistru (orientieristu datu bāzi);
· kārto Latvijas OS karšu reģistru;
· apkopo un apstiprina LOF sacensību kalendāru, saskaņo to ar IOF kalendāru;
· organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.3.5. LOF Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse tās locekļu.
Lēmums ir pieņemts, ja par to balso vairāk nekā puse klātesošo Valdes locekļu.
4.3.6. LOF Valdes sēdes tiek protokolētas. LOF Valdes lēmumi un sēžu protokoli ir
pieejami LOF biedriem.
4.3.7. LOF Valdei ir tiesības uzticēt savas pilnvaras konkrēta jautājuma risināšanai
kādam no Valdes locekļiem, LOF Komisijai vai LOF Izpilddirektoram.
4.4. LOF Prezidents:
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· vada LOF darbu;
· sasauc un vada LOF Valdi;
· ierosina jautājumu izskatīšanu LOF Valdē;
· pārstāv LOF valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar sabiedriskajām
organizācijām un citām juridiskām personām;
· bez īpaša pilnvarojuma pārstāv LOF tiesā;
· rīkojas ar LOF mantu un naudas līdzekļiem Valdes apstiprinātā LOF gada
saimnieciskā plāna ietvaros;
· paraksta Kongresa un Valdes pieņemtos dokumentus;
· LOF vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus, atver
un slēdz banku kontus;
· izvēlas un piedāvā Valdei apstiprināšanai LOF štata darbiniekus, izņemot LOF
Izpilddirektora, kandidatūras, slēdz darba līgumus ar LOF štata darbiniekiem;
· dod rīkojumus LOF izpilddirektoram un citiem štata darbiniekiem, un seko to
izpildei.
LOF Prezidentu ievēl LOF kongress. Prezidenta pilnvaras izbeidzas vienlaicīgi ar
Valdes pilnvarām.
4.5. LOF Viceprezidents pilda LOF Prezidenta pienākumus LOF Prezidenta
prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. LOF Viceprezidentu ievēl LOF Kongress.
Viceprezidenta pilnvaras izbeidzas vienlaicīgi ar Valdes pilnvarām.
4.6. LOF Komisijas.
4.6.1. Galveno uzdevumu risināšanai LOF veido komisijas, padomes, kolēģijas u.c.
(turpmāk tekstā - LOF Komisijas). LOF Komisiju priekšsēdētājus ievēl LOF Valde.
Komisiju priekšsēdētāju pilnvaras izbeidzas vienlaicīgi ar Valdes pilnvarām. LOF
Komisiju priekšsēdētāji organizē un vada LOF Komisiju darbību. LOF Komisiju
sastāvu apstiprina LOF Valde, pēc Komisiju priekšsēdētāju ieteikuma.
4.6.2 LOF Komisijas veic LOF uzdevumus attiecīgajā nozarē LOF rīcības
programmas ietvaros, atbilstoši LOF Kongresa noteiktajiem darbības virzieniem un
LOF Valdes lēmumiem.
4.6.3. LOF komisijas kopā ar LOF Valdi sagatavo priekšlikumus un lēmumu
projektus LOF Kongresiem .
4.7. LOF struktūrvienības.
LOF biedri var veidot LOF ietvaros teritoriālas un cita veida struktūrvienības. To
statusu, tiesības un pienākumus nosaka vienošanās starp LOF Valdi un attiecīgo
struktūrvienību. Šādas struktūrvienības piedalās LOF darbībā ar to sastāvā esošo LOF
biedru starpniecību.
4.8. LOF Izpilddirektors:
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· uztur sakarus starp LOF, tās biedriem, Valdes locekļiem, LOF Komisijām un ārpus
LOF esošām organizācijām un indivīdiem;
· piedalās LOF Kongresos;
· Prezidenta uzdevumā sasauc LOF Valdes sēdes un piedalās tajās;
· kārto LOF dokumentus, pieņem un reģistrē LOF un tās vadības institūcijām
adresētos iesniegumus un korespondenci;
· pilda LOF Valdes un LOF Prezidenta uzdotos pienākumus
LOF Izpilddirektoru konkursa kārtībā ieceļ LOF Valde. Detalizētu LOF
Izpilddirektora darba aprakstu apstiprina LOF Valde.
4.9. Pārējos LOF štata darbiniekus ieceļ un viņu darba aprakstus apstiprina LOF
Valde pēc LOF Prezidenta priekšlikuma.
5. LOF LĪDZEKĻI
5.1. LOF ir savi finansu līdzekļi un materiālās vērtības.
5.2. LOF finansu līdzekļus var veidot:
· biedru nauda un iestāšanās nauda;
· fizisko un juridisko personu ziedojumi;
· ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;
· valsts budžeta finansējums;
· pašvaldību un valsts vai pašvaldību uzņēmumu finansējums LOF mērķprogrammu
realizācijai;
· citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem
normatīvajiem aktiem.
5.3. LOF līdzekļi tiek izlietoti šajos statūtos paredzētajiem mērķiem, tai skaitā LOF
pārvaldes un saimniecisko izdevumu segšanai, atbilstoši LOF Kongresa
apstiprinātajam LOF budžetam.
6. LOF REVĪZIJAS KOMISIJA
6.1. LOF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija. LOF
revīzijas komisiju, ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā uz diviem gadiem ievēl LOF
Kongress. Revīzijas komisija no sava sastāva ievēl komisijas priekšsēdētāju. Ja pēc
Revīzijas komisijas pilnvaru termiņa beigām nav ievēlēta jauna Revīzijas komisija,
tad iepriekšējā komisija turpina pildīt savus pienākumus līdz tuvākā LOF Kongresa
sasaukšanai.
6.2. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt LOF valdes locekļi.
6.3. Revīzijas komisija:
6.3.1.veic LOF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
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6.3.2.dod atzinumu par LOF budžetu un gada pārskatu;
6.3.3.izvērtē LOF grāmatvedības un lietvedības darbu;
6.3.4.sniedz ieteikumus par LOF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
6.4. Revīzijas komisija veic revīziju LOF Kongresa noteiktajos termiņos, tač6.5. u ne
retāk kā reizi gadā. Ārkārtas revīziju veic, ja to pieprasa ne mazāk kā ¼ LOF biedru,
vai pēc pašas Revīzijas komisijas iniciatīvas.
6.6. Pēc revīzijas pabeigšanas Revīzijas komisija pieņem lēmumu, kas jāapstiprina
visiem Revīzijas komisijas locekļiem balsojot.
6.7. Slēdziens par gada pārskatu dod atzinumu, vai gada pārskats ir pareizi sastādīts,
vai tas atbilst likumu un statūtu prasībām un ir balstīts uz attaisnojošiem
dokumentiem, vai tas dod skaidru un precīzu ainu par biedrības finansiālo stāvokli.
Šis slēdziens tiek nolasīts valdes sēdē un Kongresā.
6.8. Gada pārskats tiek apstiprināts tikai pēc Revīzijas komisijas slēdziena
saņemšanas.
7. BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
7.1. LOF savu mērķu sasniegšanai var nodarbināt personas brīvprātīgā darbā.
7.2. Persona, kura veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas
radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā.

LOF prezidents / Jānis Lazdāns/

LOF viceprezidents / Gunārs Ikaunieks /

LOF valdes loceklis / Ģirts Mamis/

Statūti apstiprināti LOF ārkārtas Kongresā Siguldā 2010. gada 13. martā.
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