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Biedrības Statūti
1. Biedrības nosaukums
1.1.
Biedrības nosaukums ir “ Latvijas Riteņbraukšanas atbalsta un attīstības aģentūra”
(turpmāk tekstā- Biedrība)

2. Biedrības mērķi
2.1.

Biedrības mērķis ir veicināt Latvijas riteņbraukšanas sporta attīstību.

3. Kārtība, kādā manta nododama Biedrībai
3.1. Biedrības mantas kopumu veido:
3.1.1. juridisko un fizisko personu ziedojumi pēc Biedrības ierakstīšanas reģistrā;
3.1.2. ienākumi no saimnieciskās darbības kā Biedrības papilddarbības veida;
3.1.3. juridisko un fizisko personu mērķiemaksas un mērķziedojumi atsevišķu Biedrības
mērķprogrammu un pasākumu īstenošanas un uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
3.1.4. piesaistītais finansējums no projektiem, fondiem;
3.1.5. dāvinājumi, novēlētie mantojumi;
3.1.6. cits finansējums, kas saņemts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem;
3.1.7. biedru naudas;
3.1.8. citi atļautie ienākumi.
3.2. Ja Biedrībai tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts
pieņemšanas - nodošanas akts.
3.3. Reģistrējamu kustamu lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu
attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.
3.4. Biedrība ir tiesīga ieturēt 15% no mērķziedojumiem , administratīvo izmaksu segšanai.
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4. Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtība
4.1.
Biedrības līdzekļi tiek izmantoti tikai Biedrības mērķu sasniegšanai.
4.2.
Biedrības līdzekļus var izmantot Biedrības darbības nodrošināšanai, Biedrības
darbinieku algošanai, ekspertu un nepieciešamo speciālistu darba apmaksai, izvirzīto
projektu īstenošanai, pašreklāmai.
4.3.
Biedrības biedriem un valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību par darbu, kas ir
veikta Biedrības labā. Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka Biedrības valde,
ievērojot vispārpieņemtas ētikas normas.
4.4.
Biedrības biedrs var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies pienākumu izpildes
gaitā, ja Biedrības valde ir deleģējusi Biedrības biedru veikt uzdevuma izpildi rakstiski.
Rakstveida dokumentā jānorāda maksimālo pieļaujamo līdzekļu apjoms uzdevuma izpildei.
Ja šie kritēriji netiek ievēroti, dokuments atzīstams par spēkā neesošu.
4.5.
Par Biedrības līdzekļu izmantošanu lēmumus pieņem Biedrības valde. Šo lēmumu
pieņemšana nevar būt pretrunā ar Biedru sapulces lēmumiem.
4.6.
Ja Biedrībai nodotās kustamās vai nekustamās lietas nav tieši izmantojamas
Biedrības mērķu sasniegšanai un Biedrības administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu
pārdošanu. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Biedrībai un izmantoti Biedrības mērķu sasniegšanai.

5. Biedrības darbības termiņš
5.1.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

6. Biedrības mantas sadales kārtība Biedrības likvidācijas gadījumā
6.1.
Biedrības likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu
apmierināšanas nododama vienai vai vairākām biedrībām, nodibinājumiem vai citām
juridiskām personām, kuru mērķi ir radniecīgi Biedrības mērķiem.

7. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
7.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un
tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
7.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir
jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža. Valdei lēmums par pieteicēja uzņemšanu vai atteikšanos
uzņemt Biedrībā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
7.3. 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.
7.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
7.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
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7.5.2. biedrs vairāk kā viena kalendārā gada laikā nav nav nomaksājis biedra naudu;
7.5.3. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
7.5.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
7.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā šajos statūtos noteiktajam.
7.6. 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.

8. Goda biedri
8.1 Valde pēc valdes locekļa vai biedru iniciatīvas var piešķirt goda biedru statusu. Par goda
biedriem var kļūt fiziskas vai juridiskas personas, kuras sniegušas lielu atbalstu Biedrības
mērķu īstenošanā vai kuriem ir lieli nopelni Latvijas Riteņbraukšanas attīstībā vai augsti
sasniegumi sportā. Goda biedriem ir padomdevēja tiesības. Goda biedri var piedalīties
biedru sapulcēs.
8.2 Goda biedram ir tiesības izmantot Biedrības simboliku un norādīt piederību Biedrībai, tai
skaitā norādīt Biedrības Goda biedra statusu, kā arī piedalīties visos Biedrības organizētajos
pasākumus.
8.3 Goda biedriem ir pienākums ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un
valdes lēmumus un ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevuma
realizēšanu.

9. Biedru tiesības un pienākumi
9.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

9.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
9.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
9.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
9.2. Biedrības biedru pienākumi:
9.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
9.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
9.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
9.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

10. Biedrības struktūrvienības
10.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības;
10.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
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11. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
11.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
11.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru
sapulcē tikai personīgi.
11.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
11.4. 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.
11.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu.
11.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
11.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu 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.
11.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 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.

12.Biedru nauda
12.1

Biedrības biedri maksā biedru naudu. Biedru naudas apmēru nosaka valde.

13. Izpildinstitūcija
13.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.

13.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
13.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
13.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
13.5. Valdes loceklis par darba izpildi var saņemt atlīdzību, ievērojot vispārpieņemtas ētikas
normas.

14. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija
14.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic no Biedrības biedriem

ievēlēta persona (turpmāk-revidents), kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.
14.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
14.3. Revidents:
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14.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
14.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
14.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
14.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
14.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
14.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.

15.

Biedrības simbolika

15.1 Biedrībai ir sava simbolika, ko apstiprina Biedrības dibinātāji. Biedrības simboliku
lieto pati Biedrība. Biedrības simboliku drīkst lietot Biedrības valdes locekļi un goda biedri.
15.2 Citas fiziskas un juridiskas personas drīkst izmantot Biedrības simboliku tikai ar
Biedrības valdes rakstveida atļauju.

Biedrības Latvijas Riteņbraukšanas atbalsta un attīstība vārdā:
Daniels Kristapsons

_________

Mārtiņš Trautmanis

_________
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