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LATVIEŠU  SPORTA  APVIENĪBA  KANĀDĀ 
Latvian Sports Association of Canada 

                                           

STATŪTI  - 2003 
 

 

Ievadam 
Laika tecējums, kas skāris visas latviešu organizācijas  ārzemēs, ir samazinājis aktīvo 

sporta kopu un biedru skaitu, līdz ar to pirms gadu desmitiem pieņemtie statūti vairs 

neatbilst esošai Latviešu Sporta Apvienības Kanādā darbības aktivitātei. 

 

Paturot pamatā iepriekšējo Latviešu Sporta Apvienības Kanāda  statūtu idejiskos mērķus 

un darbības pamatprincipus, šo statūtu summējums ir revizija piemērojoties esošā 
laikmeta situacijai. 

1.0  Darbības Mērķi 
 
1.1 Latviešu sporta dzīves koordinēšanai  Kanādā  ir radīta Latviešu Sporta Apvienība 

Kanādā (saīsināti LSAK), kuras uzdevums un mērķi ir apzināt un organizēt latviešu 

tautas izcelsmes sportistus un sporta darbiniekus Kanadā. 
 

1.2 Kā augstākā latviešu sporta un fiziskās audzināšanas organizācija Kanādā, LSAK  ir 

biedris Latviešu Sporta Padomē Ārzemēs, sadarbojas ar Z-A Baltiešu Sporta 

Federāciju (BSFNA), Latviešu Nacionālo Apvienību Kanadā (LNAK), kā arī ar 

Latvijas un citu tautu  sporta organizācijām Kanādā, un citās zemēs. 

   

2.0  Valde un Revizijas komisija 
 

2.1 LSAK pārvaldes organs ir  valde un revidents, kurš par savu darbības laiku atskaitās 

Latviešu Sporta Apvienības Kanādā biedru  pilnsapulcei. 

 

2.2 Valdi un revizijas komisiju uz vienu gadu ievēl biedru pilnsapulce un tās sastāvu 

veido- 

• Valdes priekšsēdis 

• Valdes priekšsēža vietnieks 

• Sekretārs 

• Kasieris  

• Biedrzinis 

• 3 valdes locekļi 
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2.3 Par valdes un revidenta kandidātu var nominēt ikvienu sportistu vai sporta darbinieku  

kurš ir nokārtojis savas saistības par iepriekšējo gadu un reģistrēts LSAK sarakstā, ka 

arī goda biedri. 

 

2.4 Valdes priekšsēdi kongress ievēl atsevišķi, bet pārējos septiņus (7) valdes locekļus 

kopā ar  balsu vairākumu ieguvušos kandidātus. Ja balsis dalās tad valdē, ar vienādu 

balsu skaitu, ieiet pirmais uz saraksta uztadītais kandidāts  

 

2.5 Revizijas komisijā ievēl revidentu un kandidātu, kurš atvieto revidentu ja revidents 

zināmu iemeslu dēļ nav  spējīgs  savu pienakumu izpildīt. 
 

2.6  Valde un revidents tiek ievēletas aizklāti balsojot, izņemot gadījumus kad uzstadītie 

kandidāti tiek ievēlēti vienbalsīgi vai caur aklamāciju. 

 

 

3.0  LSAK biedru pilnsapulce 
 

3.1  LSAK augstākais organs ir  LSAK biedru pilnsapulce, kura tiek sasaukta  reizi gadā, 
tekošā gada  pirmā ceturksnī, vietu un laiku izsludinot  30 kalendāra dienas pirms 

noliktā datuma. Biedru pilnsapulce var tikt sasaukta arī ārkārtējos gadījumos, uz 

valdes vai revidenta  pieprasījuma. 

 

3.1  Biedru pilnsapulce ir pilntiesīga pie vienas puses no reģistrēto LSAK biedru skaita. 

Ja 15 minūšu laika, pēc izsludinātā  pilnsapulces laika  nav ieradušies pietiekošs 

biedru skaits, pilnsapulce ir pilntiesīga pie katra biedru skaita. Ikviens reģistrēts  

LSAK biedrs savas pilnvaras var nodot rakstiski kādam citam LSAK biedrim. 

 

3.2 Pilnsapulces  pienākumos ir: 

• pieņemt Valdes un revidenta atskaites, 

• dot norādījumus nākošai valdei, tekošajam darbības gadam, 

• pieņemt nākošā darbības gada budžetu, 

• veikt izmaiņas un papildinājumus LSAK  statūtos,  

• ievēlēt jaunu valdi un revidentu, 

• lemt par jebkuru citu ierosinājumu attiecībā uz LSAK darbību. 

• lemt par LSAK likvidāciju. 

 

3.4  Pilnsapulce ievēl sapulces vadītāju, sekretāru, balsu skaitītāju un pieņem dienas 

kārtību. Par pilnsapulces vadītāju var ievēlēt jebkuru pilnsapulces dalībnieku. 

 

 

 

Kongresa vadītājs_________________    Sekretārs__________________ 

    Ivars.Leja         Raimonds Bulte 


