
Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas (LKSSF) 

noteikumi par biedru uzņemšanu, biedru darbības un izslēgšanas 

kritēriji 

Rīgā 2015.gada 25.novembrī 

Biedru uzņemšana 

1. Par LKSSF biedru var pretendēt jebkura LKSSF statūtu 1.3. punktā minētajiem 

kritērijiem atbilstošā juridiskā persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku 

pieteikumu (juridiskām personām iesniegumu paraksta atbildīgā amatpersona).  

2. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem LKSSF valde.  

Biedru darbība 

3. Biedram (paskaidrojums: klubam) ir jāveic ikgadējā dalības maksa 50.00 EUR apmērā 
līdz tekošā gada 15. martam. Biedra kandidātam tiek noteikta tā pati dalības maksa. 
Asociētajam biedram dalības maksas nav.  

4. Dalības maksa pārskaitāma uz LKSSF oficiālo Valsts kases kontu (informācija  
pieejama www.sleddog.lv).  

5. Biedriem, kas nav nomaksājuši dalības maksu līdz šo kritēriju 3.punktā minētajam 
termiņam, automātiski, par to nepaziņojot, tiek noteikts asociētā biedra statuss, ja 
biedrs nav rakstiski to lūdzis izslēgt to no LKSSF.  Biedra statuss tiks atjaunots ar 
nākamā gada 1.janvāri, ja tekošā gada laikā dalības maksa tiks nomaksāta līdz 
31.decembrim. Biedra statusu var atgūt 30 dienu laikā, nomaksājot divkāršu dalības 
maksu. Šādā gadījumā puse summas netiek ieskaitīta kā nākamā gada dalības maksa. 

6. Katram biedram vismaz vienu reizi gadā jāorganizē kamanu suņu sporta vai citus 
suņu sporta veidu sacensības (kurus pārvalda LKSSF) vai šo sporta veidu 
popularizējošs publisks pasākums. Datumi jāsaskaņo par nākamo gadu līdz katra 
gada 31. oktobrim. Šī punkta neizpildes gadījumā, biedram tiek asociētā biedra 
status. 

7. Asociētā biedra statusu var pagarināt par gadu ar valdes lēmumu, ja nav novērsti 
statusa piešķiršanas iemesli. 

8. Biedru dalībnieki drīkst piedalīties kamanu suņu sporta vai citu suņu sporta veidu 
sacensību organizēšanā (kurus pārvalda LKSSF) vai tiesāt sacensības, ja LKSSF ir 
sacensību organizētājs vai sadarbības partneris. 

9. Biedru dalībnieki ar aktīvu rīcību darbojas tikai LKSSF organizācijas vai tās sadarbības 
partneru robežās kamanu suņu sportā vai citos suņu sporta veidos (kurus pārvalda 
LKSSF). 

10. Biedram un tā dalībniekam ir saistošs LKSSF Ētikas kodekss. 
 

Biedru izslēgšana 
 
11.  Atbilstoši statūtiem ar valdes lēmumu. 

 

Apstiprināti: LKSSF kopsapulcē  25.11.2015. 

Valdes priekšsēdētājs 

Ģ.Eldmanis 

http://www.sleddog.lv/


Biedrība “Latvijas Kamanu suņu sporta federācija” 

Reģ. Nr. 40008126583 

_______________________________ 

Nosaukums 

______________________________ 

Reģistrācijas numurs 

IESNIEGUMS 

Lūdzu uzņemt mūs par biedrības “Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas” 

pilntiesīgu/asociēto (nevajadzīgo svītrot/dzēst) biedru. Par sevi sniedzam šādas ziņas un 

piekrītam to apstrādei atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai: 

Kluba biedru 

skaits un suņu 

skaits 

 

E-pasts un 

tālrunis 

kontaktiem 

 

Juridiskā adrese                                                                             

Darbības 

jomas/sporta 

veidi 

 

 

Apliecinu augstāk minētās kontaktinformācijas un personas datu pareizību un esmu 

informēts, ka visi biedrības jaunumi, uzaicinājumi (uz kopsapulcēm u.c.) tiks izsūtīti 

elektroniski, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

Esmam iepazinušies biedrības statūtiem, ētikas kodeksu un apliecinām, ka 

apņemamies tos ievērot. 

 

20____.gada ____._______________    

Vieta: ________________________   

 

____________________________________________________________________ 

amats      paraksts 


