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                           1. Nodibinājuma nosaukums. 
 

1.1. Nodibinājuma nosaukums: Nodibinājums  “Sporta Spēļu  Zinātniski - 

Metodiskais Centrs ” (turpmāk tekstā -Nodibinājums). 

 

2. Nodibinājuma mērķi 

 
     2.1. Fizisko un juridisko personu ziedojumu un dāvinājumu piesaistīšana, 

lai sekmētu sporta, tai skaitā sporta zinātnes attīstību un ar to saistīto 

projektu un pasākumu rīkošanu. 

    2.2. Līdzekļu sadalīšana un piešķiršana attīstības programmu un projektu 

īstenošanai izglītības, zinātnes un sporta  jomās;  

    2.3. Citi pasākumi pētniecisko, publicistisko un radošo projektu 

veicināšanai izglītības, zinātnes un sporta  attīstībai, tai skaitā zinātniski – 

metodiskas palīdzības sniegšana Latvijas izlašu un citu komandu 

gatavošanas procesam.  

 

 

3. Nodibinājuma uzdevumi 

 
3.1. Sadarbība ar sporta veidu federācijām un citām ar sportu saistītām 

iestādēm un organizācijām sportistu profesionālo prasmju un sagatavotības  

noskaidrošanai.  

3.2. Komandu un atsevišķu sportistu sagatavotības problēmjomu un 

iespējamo risku apzināšana, lai rastu kopīgus risinājumus sagatavošanas 

procesu optimizēšanai. 

3.3. Sadarbības organizēšana ar citām biedrībām, organizācijām un 

iestādēm, lai pārstāvētu savu biedru intereses un realizētu Nodibinājuma 

nospraustos mērķus; 

3.4. Zinātnisku pētījumu veikšana sporta spēļu dažādas kvalifikācijas 

komandu interesēs un sniegt zinātniski – metodisku palīdzību komandu un 

atsevišķu spēlētāju sagatavošanā. 

3.5. Zinātniski pamatotas jauno sportistu atlases sistēmas kritēriju 

izveidošana Latvijas apstākļos. 
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4. Nodibinājuma līdzekļi 

 
     4.1. Nodibinājuma līdzekļus veido: 

4.1.1. Dibinātāja un ziedotāju piešķirtie naudas līdzekļi un manta; 

     4.1.2. Juridisku un fizisku personu mērķiemaksas konkrētu Nodibinājuma 

programmu finansēšanai, kā arī konkrēta labuma saņēmēju loka atbalstam; 

     4.1.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības; 

4.1.4. Citi ienākumi, kas nav aizliegti ar LR likumdošanu. 

     4.2. Nodibinājuma Dibinātāji un ziedotāji nodod naudas līdzekļus 

Nodibinājumam, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā. 

     4.3. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par 

to tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.   

     4.4. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek 

noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā. 

 

5. Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība 
 

     5.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu 

sasniegšanai. 

     5.2. Par Nodibinājuma līdzekļu izlietošanu lēmumu pieņem 

Nodibinājuma valde. 

     5.3. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās un nekustamās lietas nav tieši 

izmantojamas Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma 

administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie 

līdzekļi tiek izlietoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību 

piedalīties Nodibinājuma Dibinātājam un Nodibinājuma Valdes locekļiem. 

 

6. Nodibinājuma darbības termiņš 
 

    6.1. Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku. 

 

7. Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma 

likvidācijas gadījumā 
 

     7.1. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc 

kreditoru prasījumu apmierināšanas nododama vienai vai vairākām 

biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi Nodibinājuma 

mērķiem. 



 4 

     7.2. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai Nodibinājumam ir 

nododami līdzekļi, izlemj Valde. 

 

 

8.Valdes locekļu iecelšana un atcelšana, to pārstāvības 

tiesības 
 

     8.1. Valde sastāv no trim valdes locekļiem, kurus uz 3 gadiem ieceļ 

Nodibinājuma Dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vairāk par 

pusi no faktiskā dibinātāju sastāva. Dibinātāju sapulci sasauc valde vai 

vismaz viens dibinātājs. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga 

kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, 

kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo dibinātāju skaita, ja tajā piedalās 

vismaz trīs dibinātāji.  

    8.2. Dibinātājs Valdes locekli var atcelt pirms termiņa izbeigšanās, ja tam 

ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes 

locekļa rīcība, kas pretrunā ar Nodibinājuma Statūtiem. 

     8.3. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts 

ar Nodibinājuma darbību, ja tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē. 

     8.4. Beidzoties finansu gadam, Valde par savu darbību atskaitās 

Dibinātājiem.  

     8.5. .Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājumu katrs atsevišķi. 

     8.6. Valdes locekļiem par savu darbību ir tiesības saņemt atlīdzību, kuras 

apmēru un izmaksas kārtību nosaka Dibinātāju sapulce. 

 

9. Revīzijas komisija 
 

9.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic 

Revīzijas komisija, kuru uz 3 gadiem ieceļ Dibinātāji. 

9.2. Nodibinājuma Revīzijas komisijas sastāva nedrīkst būt Nodibinājuma 

Valdes loceklis. 

9.3. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, kas ir tiesīgs to 

pārstāvēt. 

9.4. Revīzijas komisija : 

9.4.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju ne retāk kā 

reizi gadā; 

9.4.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu; 

9.4.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu; 



 5 

9.4.3. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās 

darbības uzlabošanu. 

 

 

 

10. Grozījumu izdarīšana Statūtos 
 

10.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos ar Dibinātāju 

iepriekšēju tiešu rakstveida piekrišanu.  
   

10.2. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja lēmumā nav 

noteikts citādi, bet attiecībā uz trešajām personām – tikai pēc statūtu 

grozījumu reģistrēšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā.  

 

 

Rīgā, 2009.gada 9.decembrī 

 

Dibinātāji:  

 

Latvijas Sporta pedagoģijas  

Akadēmijas rektors      __________________ Jānis Žīdens 

 

Latvijas Olimpiskās  

Komitejas viceprezidents      __________________ Žoržs Tikmers 

 


