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1. nodaļa. Biedrības nosaukums un vispārējie noteikumi.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Skrituļslidošanas federācija” (turpmāk tekstā Biedrība).
Biedrība ir brīvprātīga uz interešu kopību balstīta organizācija, kas savā darbībā ievēro
Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, normatīvos aktus un šos Statūtus.
Biedrība atzīst Starptautisko Skrituļslidošanas federāciju (Federation International de
Roller Sports, turpmāk saīsināti saukta FIRS) un ievēro tās reglamentu.
Biedrība ir vienīgā nacionālā organizācija Latvijas Republikā, kura ir tiesīga pārstāvēt
skrituļslidošanu Latvijas valsts sporta un citās organizācijās, starpvalstu attiecībās, FIRS
vai jebkurā citā starptautiskajā organizācijā, ja tāda tiktu izveidota, un Latvijas
Olimpiskajā komitejā.

2. nodaļa. Biedrības mērķi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. attīstīt skrituļslidošanu kā sporta veidu Latvijā, vadot un koordinējot skrituļslidošanas
sporta veidu organizācijas un veicinot tajās mācību – treniņu darbu;
2.1.2. koordinēt Latvijas Republikas skrituļslidošanas čempionāta un meistarsacīkšu rīkošanu,
kā arī citu sacensību rīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to
sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās vai reliģiskās piederības un politiskajiem
uzskatiem;
2.1.3. izstrādāt un apstiprināt Latvijas Republikas skrituļslidošanas sacensību nolikumus;
2.1.4. apstiprināt Latvijas skrituļslidošanas izlašu komandas dalībniekus un pārstāvju
piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās;
2.1.5. atbalstīt un organizēt skrituļslidošanas sporta sacensības Latvijā un Latvijas
skrituļslidošanas izlašu komandas dalībnieku piedalīšanos Pasaules un Eiropas
čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās;
2.1.6. kā vienīgajai pārstāvēt Latvijas skrituļslidotājus Latvijas Republikas vadošajās sporta
institūcijās, starptautiskajā un Eiropas līmenī, kā arī citās vietējās un starptautiskajās
organizācijās;
2.1.7. pārstāvēt skrituļslidošanas sporta veidu un Biedrības biedrus FIRS un citās
starptautiskajās organizācijās, veicināt un pārraudzīt starptautiskos sadarbību;
2.1.8. veidot skrituļslidošanas sporta atpazīstamību Latvijā kā potenciālo Olimpisko sporta
veidu;
2.1.9. popularizēt skrituļslidošanas sportu kā veselīgu dzīvesveidu;
2.1.10. savā darbībā ievērot antidopinga konvencijas prasības un pasaules Antidopinga kodeksu
un tā starptautisko standartu prasības.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1.

Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona, kura atzīst un atbalsta skrituļslidošanas
sporta veidu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam
klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka un apstiprina Biedrības valde.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir
jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā
jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī
biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa
izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra
izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam
biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.2.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības
darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. saņemt Biedrības izdotos informācijas biļetenus, kā arī citus informatīvos un metodiskos
materiālus.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.3. savlaicīgi reģistrēt Biedrības valdē savas rīkotās atklātās sacensības, lai iekļautu tās
Latvijas apvienotajā skrituļslidošanas sacensību kalendārā;
5.2.4. informēt Biedrību par savu biedru piedalīšanos starptautiskajās sacensībās un valdes
apstiprinātā formā iesniegt atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem;
5.2.5. kolektīvo biedru pienākums ir pēc Biedrības valdes pieprasījuma iesniegt ziņas par sava
kluba raksturojošajiem lielumiem – biedru skaitu, līdzdalību sacensībās, iegūtajām
vietām, u.c.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru
sapulcē izdodama rakstveidā.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu.
Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta
atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem
biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un
turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem
biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.

8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem (5) valdes locekļiem.
Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
Valdes locekļi tiek ievēlēti biedrības biedru sapulcē uz termiņu uz četriem(4) gadiem.
Valde sanāk pēc valdes priekšsēdētāja vai vismaz divu (2) valdes locekļu pieprasījuma.
Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
Valdes priekšsēdētājs un katrs Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
Valde koordinē dažādu padomju (treneru, tiesnešu, u.c.) darbu, kā arī bez īpaša
pilnvarojuma pārstāv Biedrību valsts, pašvaldību institūcijās un attiecībās ar citām
personām.
Valde pārzina un vada biedrības lietas. Tā pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās
līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, padomes un biedru sapulces vai
citu Biedrības izveidotu institūciju lēmumiem.
Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un
veic citus pienākumus saskaņā ar statūtos noteikto kompetenci.
Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata
atstāšanu.
Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem.
Valde lēmumus Valdes sēdē pieņem ar klātesošo valdes locekļu 2/3 (divu trešdaļu) balsu.
vairākumu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes
locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus,
norādot katra valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu.
Valde regulāri, bet ne retāk reizi gadā sniedz atskaiti Biedru sapulcei par Valdes darbu.
Valde nosaka algoto darbinieku skaitlisko sastāvu un to darba samaksu.
Valde apstiprina Biedrības treneru un tiesnešu padomes.
Valde apstiprina Biedrības ieņēmumu un izdevumu tāmes.
Valde apstiprina valsts izlases dalībniekus un kandidātus.
Valde organizē treneru, tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas paaugstināšanu.

8.21. Valde apstiprina skrituļslidošanas sporta veidu sacensību kalendāru.
8.22. Valde lemj par iestāšanos vai dalību citās organizācijās.
8.23. Valde pārvalda Biedrības mantu, līdzekļus un rīkojas ar tiem likumā un statūtos noteiktā
kārtībā.
9. nodaļa. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru
sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
10.nodaļa. Biedru nauda.
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka biedrības
Valde.
11.nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana, likvidācija un reorganizācija.
10.1. Biedrības darbība izbeidzas:
10.1.1. ar biedru sapulces lēmumu;
10.1.2. uzsākot biedrības bankrota procedūru;
10.1.4. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
10.1.4. ar tiesas nolēmumu;
10.1.5. uz cita likumā noteiktā pamata.
10.2. Biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso
divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
10.3. Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā notiek tās likvidācija, ja likumā nav noteikts
citādi.
10.4. Biedrības nosaukumam pievieno vārdu “likvidējamā”.
10.5. Likvidāciju veic valdes locekļi, vai speciāli iecelta persona, ja biedru sapulces lēmumā vai
tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.
10.6. Likvidatoru ieceļ biedru sapulce, tā nosaka viņa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību.
10.7. Likvidatoru var atcelt ar biedru sapulces lēmumu, vienlaikus ieceļot citu likvidatoru.
10.8. Likvidatoram ir visas valdes un citu statūtos paredzēto institūciju (izņemot biedru sapulci)
tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi.
10.9. Likvidators piedzen parādus, pārdod biedrības mantu, apmierina kreditoru prasījumus un
pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas sadala atlikušo
biedrības mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu.
10.10.Likvidators drīkst slēgt tikai tos darījumus, kuri nepieciešami biedrības likvidācijai.
10.11.Likvidators nosūta paziņojumu par likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem biedrības
kreditoriem.

10.12.Likvidators veic nepieciešamās darbības biedrības dokumentu sakārtošanai un nodošanai
valsts arhīviem. Izdevumi, kas saistīti ar dokumentu sakārtošanu un nodošanu arhīviem,
tiek segti no likvidējamās Biedrības mantas.
10.13.Biedri līdz mantas sadales sākumam var pieņemt lēmumu par Biedrības darbības
turpināšanu vai reorganizāciju. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk
nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
10.14.Likvidators iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par Biedrības darbības turpināšanu.
Lēmums par biedrības darbības turpināšanu stājas spēkā pēc tā ierakstīšanas reģistrā.
10.15.Biedrību var reorganizēt apvienošanas vai sadalīšanas ceļā.
10.16.Biedrību var apvienot ar citu biedrību pievienošanas vai saplūšanas ceļā.
10.17.Biedrības likvidācija, reorganizācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.

Pilnvarotie pārstāvji:
Valdes priekšsēdētājs ______________________ /A.Krauja/
(paraksts)
Valdes locekle ______________________ /L.Vancoviča/
(paraksts)

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2014.gada 6.maijā.

