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Latvijas korespondencšaha federācijas 

/LKŠF/ statūti

1.Vispārīgie principi

1.1 Biedrības nosaukums ir „Latvijas korespondencšaha federācija” (turpmāk saīsināti 

LKŠF ) . 

1.2 LKŠF ir patstāvīga biedrība,kas apvieno korespondencšahistus Latvijā. Ar jēdzienu 

„korespondencšahs” apzīmē šaha spēles veidu , kurā pretinieki gājienus nosūta pa pastu 

vai izmantojot citus saziņas līdzekļus , bet apdomas laiku mēra dienās.

1.3 LKŠF ir juridiskās personas statuss ar savu zīmogu un norēķinu kontu bankā , tiesības 

uz savu emblēmu , atribūtiku un preses izdevumu.

1.4 Savā darbībā LKŠF vadās no Latvijas Republikas likumdošanas, saviem statūtiem,kā 

arī ievēro Olimpiskās hartas un Pasaules antidopinga kodeksa noteikumus.



1.5 LKŠF sadarbojas ar Latvijas Šaha Savienību ( LŠS ) , sabiedriskajām organizācijām , 

biedrībām , uzņēmumiem , firmām un atsevišķiem pilsoņiem Latvijā , kā arī aiz tās 

robežām.

1.6 LKŠF atzīst Starptautiskās korespondencšaha federācijas (ICCF) statūtus , spēles un 

turnīra noteikumus.

1.7 LKŠF sadarbojas ar citu valstu korespondencšaha federācijām.

1.8 LKŠF var ņemt dalību ICCF kongresos.

1.9 LKŠF pārtrauc savu darbību tikai ar korespondencšaha federācijas biedru 

kopsapulces lēmumu.

2.LKŠF darbības mērķi un uzdevumi

2.1 LKŠF mērķis ir korespondencšaha attīstība un veicināšana Latvijā. 

   Šajā nolūkā LKŠF :

a) organizē un vada korespondencšaha sacensības;

b) organizē komandu un individuālo korespondencšahistu piedalīšanos dažāda mēroga 

sacensības;

c) popularizē korespondencšahu presē un citos masu informācijas līdzekļos;

d) izdod un izplata nacionālo un ārzemju metodisko korespondencšaha literatūru;

e) koordinē korespondencšahistu darbību rajonos un pilsētās, sporta klubos un citos 

kolektīvos;

f) nodrošina korespondencšahistiem un viņu sportiskajiem sasniegumiem atbilstošus 

kvalifikācijas , goda nosaukumu vai titulu piešķiršanu;

g) nodrošina korespondencšaha tiesnešu sagatavošanu un kvalificēšanu;

h) soda sacensību ētikas un disciplīnas pārkāpējus;

3. LKŠF darbības termiņš

3.1. LKŠF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
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4. LKŠF tiesības un pienākumi

4.1 LKŠF var slēgt dažāda veida līgumus un citus juridiskus aktus ar organizācijām, 

firmām, atsevišķām personām Latvijā un aiz tās robežām.

4.2 LKŠF var dibināt savus uzņēmumus, citas struktūras Latvijā un aiz tās robežām ,

piedalīties akciju sabiedrībās un citās organizācijās , nodarboties ar izdevējdarbību.

4.3 LKŠF ir tiesības iegūt savā īpašumā,nomāt un iznomāt dažāda veida mantu.

4.4 LKŠF var izmantot algotu darba spēku un patstāvīgi noteikt darbinieku atalgojumu.

4.5 LKŠF ir savu biedru interešu pārstāve, pašvaldību un sabiedriskajās struktūrās Latvijā 

un aiz tās robežām.

4.6 LKŠF veic grāmatvedības uzskaiti Latvijas republikas normatīvajos aktos paredzētājā 

kārtībā un sniedz likumā paredzēto informāciju statistikai un nodokļu aprēķināšanai .

5.LKŠF sastāvs,biedri,biedru iestāšanās LKŠF,izstāšanās no LKŠF 
un izlēgšanas kārtība.

5.1 LKŠF sastāvu veido federācijas biedri.

5.2 Par LKŠF biedru var būt jebkura juridiska persona,kas atzīst federācijas statūtus un 

maksā ikgadējās biedru naudu,kura  noteikta ar LKŠF Prezidija lēmumu.Lai kļūtu par 

LKŠF biedru ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.Pieteikuma formu un tam klāt 

pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LKŠF Prezidijs.

       LKŠF biedriem ir tiesības piedalīties visos federācijas rīkotos pasākumos,vēlēt un 

tikt ievēlētam LKŠF struktūrās.

         LKŠF biedru pienākums ir stingri ievērot federācijas statūtus, regulāri nomaksāt 

biedru naudas, ar savu praktisko darbību veicināt korespondencšaha attīstību.

5.3.1 .  Biedrs  var  jebkurā  laikā  izstāties  no LKŠF rakstveidā  paziņojot  par  to  LKŠF 
prezidijam;
5.3.2   . Biedru var izslēgt no LKŠF ar LKŠF Prezidija lēmumu, ja: 
5.3.2.1. biedrs vairāk kā  6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
5.3.2.2  biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
5.3.2.3  biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
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5.3.2.4  biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
5.3.3. Jautājumu par LKŠF biedra izslēgšanu LKŠF prezidijs izskata tuvākās sēdes laikā, 

uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā 

biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. LKŠF Prezidijam lēmums 

par biedra izslēgšanu no LKŠF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā 

izslēdzamajam biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.LKŠF struktūra un darba kārtība

6.1 LKŠF struktūru veido:

     a) LKŠF biedru kopsapulce

     b) prezidijs 

     c) prezidents

6.2.1 LKŠF biedru kopsapulce ir augstākais LKŠF orgāns, kura tiek sasaukta ne retāk kā 

reizi divos gados. Ārkārtējo LKŠF biedru kopsapulci var sasaukt pēc Prezidenta 

iniciatīvas,pēc Prezidija iniciatīvas,ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 Prezidija locekļu,vai ja 

to rakstveidā,norādot sasaukšanas iemeslus, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. 

6.2.2  Ģenerālsekretāra vai vai Prezidija nozīmētās personas(u) pienākums ir   izziņot 

LKŠF biedru kopsapulci rakstiski,telefoniski,elektroniski vai kā citādi ne vēlāk kā divas 

nedēļas iepriekš.

6.2.3 LKŠF biedru kopsapulce ir augtākā lēmējinstitūcija,kurā ir tiesīgi piedalīties visi 

LKŠF biedri un lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot 

visiem klātesošiem LKŠF biedriem.

6.2.4 LKŠF biedru kopsapulce :

      -    pieņem LKŠF statūtus, izdara tajos grozījumus;

- izlemj jautājumu par LKŠF dalību citās organizācijās un par izstāšanos no tām;

- ievēl Prezidentu uz četriem gadiem;

- ievēl uz četriem gadiem LKŠF Prezidiju, revīzijas komisiju un redaktoru;
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- noklausās un vērtē LKŠF Prezidenta, Prezidija, revīzijas komisijas un redaktora 

pārskatus par to darbu;

- apstiprina LKŠF atribūtiku;

6.2.2 LKŠF biedru kopsapulce ir tiesīga uzticēt savas pilnvaras konkrētā jautājuma 

risināšanai LKŠF Prezidijam.

6.2.3LKŠF biedru kopapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk nekā 

puse LKŠF biedru.

6.2.4 Ja LKŠF biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā 
tiek  sasaukta  atkārtota  LKŠF  biedru  kopsapulce,  kas  ir  tiesīga  pieņemt  lēmumus 
neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri .

6.2.5 Katram LKŠF biedru kopapulce dalībniekam ir viena lēmējbalss. Grozījumi un 

papildinājumi LKŠF statūtos, kā arī lēmums par LKŠF darbības izbeigšanu vai 

turpināšanu tiek pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, kas nav mazāks par divām 

trešdaļām no kongresā esošo LKŠF biedru balsīm. Citi lēmumi tiek pieņemti , ja pār tiem 

balso ne mazāk kā puse +1 visu klātesošo. Ja par un pret sadalās vienādi notiek 

pārbalsošana.

6.3 LKŠF Prezidijs

6.3.1 LKŠF Prezidijs ir LKŠF izpildinstitūcija,kuru ievēl LKŠF biedru kopsapulce uz 

četriem gadiem un kurš tiek sasaukts pēc vajadzības,bet ne retāk kā reizi 3 mēnešos un 

vada LKŠF darbu realizējot LKŠF biedru kopsapulces  lēmumus.

6.3.2 LKŠF Prezidijs sastāv no LKŠF Prezidenta , kurš parstāv LKŠF atsevišķi un no 7 

ievēlētiem locekļiem ,  kuri  ir tiesīgi pārstāvēt LKŠF savstarpēji kopīgi .

6.3.3 LKŠF Prezidijs:

a) no sava vidus ievēl divus viceprezidentus,ģenerālsekretāru,turnīru sekretāru. Nosaka 

viceprezidenta, ģenerālsekretāra, turnīru sekretāra un kasiera – biedrziņa un redaktora 

pienākumus;

b)organizē un vada federācijas pastāvīgo komisiju darbu, apstiprina to vadītājus un 

galvenos darba pienākumus;

c)izstrādā un apstiprina sacensību kalendārus, nolikumus un citus dokumentus;
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d)organizē uzaicinājumu turnīrus un mačus, nodrošina tos ar turnīra tiesnešiem;

e)veido un apstiprina komandu sastāvus starptautiskajiem startiem;

f) ierosina sporta kvalifikācijas, goda nosaukumu piešķiršanu korespondencšahistiem un 

tiesnešiem;

g) veic saimniecisko, finansiālo un cita veida darbību;

h) organizē korespondencšaha attīstībai nepieciešamās ražotnes;

i) veicina nacionālās un ārzemju korespondencšaha literatūras izplatīšanu;

j) nodrošina finansiālo iespēju robežās LKŠF biedriem piedalīšanos vietējās un 

starptautiska mēroga sacensībās;

k) stimulē no LKŠF līdzekļiem konkrētas personas un organizācijas par palīdzību un 

sadarbību LKŠF izvirzīto uzdevumu veikšanai;

l) nosaka biedru naudas un sacensību dalības maksas apmērus kārtējam gadam;

m) noteikt amatpersonas ar paraksta tiesībām uzņēmumu reģistros un bankās.

6.3.3 Prezidija sēde ir juridiski pilntiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs tā locekļi un viens 

no tiem ir prezidents,bet viņa prombūtnē viceprezidents . Lēmums ir pilntiesīgs, ja par to 

balso ne mazāk kā ½ +1 klātesošo, atklāti balsojot.

6.4. LKŠF prezidents

- sasauc un vada LKŠF Prezidija darbu;

- pārstāv LKŠF intereses attiecībās ar citām korespondcšaha federācijām un sporta 

vadības orgāniem;

- rīkojas ar LKŠF mantu un naudas līdzekļiem Prezidija apstiprināto saimniecisko 

plānu ietvaros;

- paraksta LKŠF biedru kopsapulces un Prezidija pieņemtos dokumentus;

- slēdz saimnieciskos un darba līgumus;

- izvēlas un piedāvā Prezidijam apstiprināšanai LKŠF 

ģenerālsekretāru,viceprezidentus un citus LKŠF Prezidija locekļu kandidātus

6.5 LKŠF Viceprezidents pilda LKŠF Prezidenta pienākumus viņa prombūtnes laikā.
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6.6 LKŠF Ģenerālsekretārs

  -atbild par LK

ŠF lietvedību;

-reglamentējošo materiālu un citu materiālu nosūtīšanu LKŠF biedriem;

-nepieciešamās informācijas sniegšanu Latvijas Sporta federāciju padomei un citām 

organizācijām;

-atbild par LKŠFbiedru  reģistrāciju un uzskaiti;

-koordinē LKŠF starptautisko sakaru uzturēšanu,tās starptautiskās atzīšanas 

sekmēšanu;

-atbild par LKŠF Prezidija sēžu un LKŠF biedru kopsapulču sagatavošanu,to lēmumu 

izpildes organizēšanu un izpildi.

6.7. LKŠF struktūrvienības.

6.7.1. Galveno uzdevumu risināšanai veido komisijas.To darbību regulē LKŠF 

Prezidijs.

6.7.2. LKŠF biedri var veidot LKŠF ietvaros dažādas struktūrvienības reģionālajos 

centros.

6.7.3. LKŠF komisijas kopā ar LKŠF Prezidiju apkopo un sagatavo priekšlikumus un 

lēmumu projektus Prezidija sēdēm un LKŠF biedru kopsapulcei.

6.8. LKŠF revīzijas komisija

6.8.1. LKŠF Revīzijas komisiju, ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā uz diviem gadiem 

ievēl LKŠF biedru kopsapulce. Revīzijas komisija no sava sastāva ievēl komisijas 

priekšsēdētāju.

6.8.2. LKŠF revīzijas komisija kontrolē LKŠF Prezidija darbu, pārbaudot tā atbilstību 

LKŠF statūtiem un Latvijas Republikas likumdošanai.
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6.8.3. Kārtējās revīzijas  jāveic ne retāk kā reizi gadā, bet ārpuskārtas revīzija 

izdarāma pēc LKŠF Prezidija vai revīzijas komisijas pieprasījuma vai gadījumā, ja to 

pieprasa vairāk kā ¼ LKŠF biedru.

6.8.4 Revīzijas komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot.Lēmums skaitās pieņemts , 

ja par to balso vairāk kā puse revīzijas komisijas locekļu.

6.8.5. Par revīzijas rezultātiem komisija ziņo LKŠF Prezidijam un iesniedz pārskatu 

LKŠF biedru kopsapulcē.

      .

7.LKŠF finanses

7.1. LKŠF līdzekļus veido :

a) federācijas biedru iemaksas;

b) ziedojumi;

c) federācijas ražotņu saimnieciskās un komerciālās darbības ienākumi;

d) un citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumu.

 LKŠF līdzekļi tiek izmantoti

a) iemaksām ICCF;

b) piedalīšanās nodrošināšanai kongresos un citos svarīgos pasākumos;

c) starptautisko un oficiālo turnīru tiesnešu pasta izdevumu kompensēšanai;

d) izlases komandu spēlētāju pasta un spēlēšanas izdevumu daļējai kompensēšanai;

e) sacensību uzvarētāju un aktīvistu apbalvošanai;

f) LKŠF Prezidija darba normālai nodrošināšanai;

g) Korespondencšaha literatūras izdošanai un izplatīšanai;

 

    7.2. LKŠF finansiālais gads/1.janvāris-31.decembris/
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8. LKŠF darbības izbeigšana

Jautājumu par LKŠF darbības izbeigšanu, likvidācijas procedūru, ieguldīto un reālo 

finansu resursu, kā arī kustamo un nekustamo īpašumu sadali  lemj LKŠF biedru 

kopsapulce, kas izveido likvidācijas komisiju.

                                                                             LKŠF Prezidents / V.Strautins/
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