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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, turpmāk – 
Biedrība. 
 
1.2. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kurā apvienojas juridiskas personas – 
biedrības, nodibinājumi, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, komercsabiedrības, u.c. 
juridiskas personas, un ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 
1.3. Biedrība ir 1886.gadā dibinātā “Rīgas Riteņbraucēju kluba” („Rigaer Velocipedisten – 
Club”) un vēlākās „Latvijas Riteņbraucēju savienības” darba turpinātāja un juridisko tiesību 
un saistību pārņēmēja. 

 

1.4. Biedrība ir vienīgā Starptautiskās Riteņbraucēju savienības (Union Cycliste 
Internationale, turpmāk - UCI) un Eiropas Riteņbraukšanas savienības (Union Europenne de 
Cyclisme, turpmāk - UEC) atzītā personu apvienība, kas tajā pārstāv valsti.  

 

1.5. Biedrība ir Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas Olimpiskās komitejas 
biedre.  

 

1.6. Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, UCI un UEC tiesību aktiem, šiem statūtiem un Biedrības pieņemtajiem tiesību 
aktiem, kā arī savā darbībā ievēro un īsteno Olimpiskās Hartas principus. 
 
1.7. Biedrībai ir juridiskas personas statuss, tā patstāvīgi veido savu iekšējo 
organizatorisko struktūru. Biedrībai var būt zīmogs ar tās nosaukumu, sava simbolika, tai var 
būt norēķinu konti Latvijas un ārvalstu bankās. 
 
1.8. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu, tā neatbild par savu biedru 
saistībām, kā arī biedrs neatbild par Biedrības saistībām. 
 
1.9. Biedrība attiecībā uz saviem biedriem realizē funkcijas, kuras biedri deleģējuši 
Biedrībai saskaņā ar šiem Statūtiem un atbilstoši šiem Statūtiem pieņemtiem Biedrības 
tiesību aktiem. Biedrība darbojas balstoties uz demokrātiskiem principiem, ievērojot visu 
biedru intereses. 
 

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 
 
2.1. Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. attīstīt visus riteņbraukšanas sporta veidus Latvijas Republikā; 
2.1.2. riteņbraukšanas sporta organizēšana Latvijas Republikā; 
2.1.3. Latvijas riteņbraukšanas integrācijas nacionālajā un starptautiskajā sporta kustībā 
vadīšana.  
 
2.2. Biedrība, tās mērķu realizēšanai, veic šādus uzdevumus: 
2.2.1. Biedrības biedru vienotības veidošana riteņbraukšanas jautājumos; 
2.2.2. organizē visu vecumu grupu un līmeņu Latvijas čempionātus un citas Biedrības 
jurisdikcijā esošas riteņbraukšanas sacensības, nodrošina administratīvu vadību citu 
riteņbraukšanas sacensību rīkošanai Latvijas Republikā;  
2.2.3. Biedrība var deleģēt tiesības organizēt tai piederīgas sacensības trešajām personām; 
Biedrībai Latvijas Republikas teritorijā pieder ekskluzīvas tiesības pārraidīt iepriekšminētos 
sporta pasākumus televīzijā, radio, interneta portālos un citos medijos;    
2.2.4. izstrādā un apstiprina Latvijas čempionātu un citu Biedrības rīkotu sacensību 
nolikumus, kā arī tiesību aktus saistītus ar Biedrības darbību un riteņbraukšanas 
organizēšanu; 



 
 

2.2.5. organizē Latvijas nacionālo izlašu dalību Olimpiādēs, pasaules un Eiropas 
čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās; 
2.2.6. nosaka un apstiprina Latvijas nacionālo izlašu komandu sastāvus dalībai Olimpiādēs, 
pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās; 
2.2.7. apkopo Latvijas čempionātu un citu Biedrības Latvijā rīkotu riteņbraukšanas 
sacensību rezultātus un nodod tos starptautiskajām riteņbraukšanas organizācijām; 
2.2.8. izstrādā riteņbraukšanas treneru, tiesnešu un sacensību organizatoru kvalifikācijas 
paaugstināšanas programmas; 
2.2.9. pārstāv Latvijas riteņbraukšanas sportu UCI, UEC, Latvijas Olimpiskajā komitejā, kā 
arī citās valsts, sabiedriskās un starptautiskās organizācijās, veicina Biedrības un tās biedru 
starptautiskos sakarus; 
2.2.10. pārzina un īsteno UCI un Latvijas dopinga apkarošanas noteikumus un programmas. 

 
3. BIEDRI, TO IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA 

 
3.1. Biedrībā var iestāties jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kuru darbība 
tieši vai netieši saistīta ar riteņbraukšanu, kura ir ieinteresētā riteņbraukšanas attīstībā, un 
kuras statūtos vismaz viens no mērķiem ir saistīts ar riteņbraukšanas attīstību.  
 
3.2. Persona, kas vēlas iestāties Biedrībā iesniedz Biedrības Padomei noteiktas formas 
rakstisku pieteikumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina personas līdzšinējo 
ieguldījumu riteņbraukšanas attīstībā vai realizētos projektus, un samaksā Biedra iestāšanās 
maksu Padomes noteiktajā apmērā. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu 
sarakstu nosaka Biedrības Padome.  
 
3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā, pamatojoties uz personas pieteikumu un 
tam pievienotajiem dokumentiem, pieņem Biedrības Padome. Padome pieteicēja pieteikumu 
izskata tuvākās Padomes sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja 
pieteikumu, uzaicina pašu pieteicēju un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja 
neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padome motivētu lēmumu 
rakstveidā paziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas dienas.  
 
3.4. Padomes lēmumu par atteikšanos uzņemt pieteicēju par biedru pieteicējs var 
pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav 
uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada 
kopš biedru sapulces lēmuma pieņemšanas.    
 
3.5. Par īpašiem nopelniem riteņbraukšanas sporta veidu attīstībā biedru sapulce, 
pamatojoties uz savu iniciatīvu, ir tiesīga piešķirt Biedrības goda biedra statusu vai citus goda 
nosaukumus atsevišķām fiziskām personām, kurām ir tiesības piedalīties biedru sapulcē vai 
Biedrības institūciju sēdēs ar padomdevēja tiesībām. Biedrības goda biedram vai citām ar 
goda nosaukumu atsevišķām fiziskām personām ir šajos Statūtos noteiktās biedra tiesības un 
pienākumi, izņemot biedra naudas maksāšanas pienākums un balsstiesības biedru sapulcēs.  
 
3.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot Padomei. 
 
3.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja: 
3.7.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu (ja tādu noteikusi Padome) sešu mēnešu laikā 
pēc maksāšanas termiņa iestāšanās dienas; 
3.7.2. biedrs nepilda Statūtus vai citus Biedrības institūciju pieņemtos lēmumus; 
3.7.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības; 
3.7.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto vai Sporta ētikas 
principiem; 
3.7.5. biedrs veic darbības, kas var vai varētu kaitēt Biedrībai, tās reputācijai un prestižam. 
 



 
 

3.8. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, 
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra 
neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padome lēmumu par biedra 
izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju paziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 
divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas dienas. 
 
3.9. Biedra tiesības:  
3.9.1. piedalīties Biedrības sapulcēs un citu Biedrības pārvaldes institūciju darbā, izvirzīt 
ievēlēšanai Biedrības Padomē tā pārstāvjus un/vai tikt ieceltam Biedrības komisijās vai 
institūcijās; 
3.9.2. saņemt informāciju par Biedrības un tās institūciju darbību, tai skaitā iepazīties ar 
visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
3.9.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos saskaņā ar to nolikumiem vai 
noteikumiem, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu; 
3.9.4. iesniegt Padomei un valdei priekšlikumus par savu pārstāvju iekļaušanu Biedrības 
delegācijās (sporta komandu, tiesnešu, organizatoru, līdzjutēju u.tml.); 
3.9.5. piedalīties Biedrības projektu, programmu izstrādē un realizēšanā; 
3.9.6. brīvi darboties citās biedrībās vai nodibinājumos, kuru darbība nav pretrunā ar 
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem. 
 
3.10. Biedra pienākumi:  
3.10.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt biedru sapulces, Padomes, valdes un Biedrības 
institūciju pieņemtos lēmumus; 
3.10.2. ievērot UCI, UEC tiesību aktus, lēmumus, rīkojumus un citus pieņemtus saistošus 
dokumentus, kā arī nodrošināt to izpildi; 
3.10.3. regulāri maksāt biedra naudu (ja tādu noteikusi Padome), kā arī savlaicīgi veikt 
maksājumus saskaņā ar Biedrības pārvaldes institūciju pieņemtajiem lēmumiem; 
3.10.4. sniegt atskaites par savu darbību Biedrībā Padomes vai valdes noteiktajos termiņos; 
3.10.5. nepieļaut rīcību vai darbību, kas varētu kaitēt Biedrības interesēm, reputācijai vai 
prestižam; 
3.10.6. saudzīgi apieties ar Biedrības īpašumu, nepieļaujot tā bojāšanu vai iznīcināšanu; 
3.10.7. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu. 
 
3.11. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces, Padomes vai valdes lēmumu. 
Nosakot biedram  saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra 
piekrišana. 
 

4. BIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS 
 
4.1.  Biedrības pārvaldes institūcijas ir: 
4.1.1.  biedru sapulce; 
4.1.2.  padome; 
4.1.3.  valde; 
4.1.4.  patstāvīgās komisijas un padomes – treneru padome, BMX klubu padome, veterānu 
padome, un citas; 
4.1.5.  revidents. 
 
 
Biedru sapulce 
 
4.2.  Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 
 
4.3.  Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru 
sapulcē arī ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē 
izdodama rakstveidā. 
 
4.4.  Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas biedru sapulces: 



 
 

4.4.1. kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta reizi gadā, ne vēlāk kā līdz katra gada 31.martam. 
4.4.2.ārkārtas biedru sapulci Biedrības valde sasauc nekavējoties (bez vainojamas 
vilcināšanās), ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, 
Biedrības prezidents, Padome vai Biedrības revidents, norādot sasaukšanas iemeslu un darba 
kārtību.   
 
4.5.  Kārtējā biedru sapulce vai biedru ārkārtas sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms sapulces ievietojot paziņojumu par biedru sapulces sasaukšanu Biedrības 
interneta vietnē www.lrf.lv un nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, norādot 
sapulces dienas kārtību. 
 
4.6.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā ½ + 1 no biedriem. 
 
4.7.  Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde piecu nedēļu laikā 
sasauc atkārtotu biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus 
neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 
 
4.8.  Katram biedram Biedrības sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru 
sapulce lemj par darījuma slēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret 
šo biedru. 

 

4.9.  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā ½ + 1 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un 
turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem 
biedriem. 

 

4.10.  Biedru sapulci vada prezidents, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Pēc sapulces 
vadītāja priekšlikuma sapulce ievēl balsu skaitītājus un sapulces sekretāru (protokolētāju). 
Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. 

 

4.11.  Biedru sapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises 
kārtību nepieņem biedru sapulce. Prezidenta un padomes vēlēšanas noturamas aizklāti. 
 
4.12.  Biedru sapulces kompetencē ietilpst:  
4.12.1. Biedrības Statūtu pieņemšana un grozījumu izdarīšana Statūtos; 
4.12.2. Biedrības prezidenta, viceprezidentu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana, ievērojot 

nosacījumu, ka prezidenta, padomes vai revidenta atsaukšanas gadījumā tajā pašā 
sapulcē tiek ievēlēta jauna padome un revidents; 

4.12.3. Biedrības gada pārskatu un atskaišu apstiprināšana; 
4.12.4. Biedrības goda biedra statusa vai cita goda nosaukuma piešķiršana atsevišķām 

fiziskām personām par īpašiem nopelniem riteņbraukšanas sporta veidu attīstībā; 
4.12.5. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju; 
4.12.6. jautājumu izlemšana par Biedrības iestāšanos citās organizācijās un izstāšanos no 

tām; 
4.12.7. jautājumu izlemšana par fondu izveidošanu un to līdzekļu izlietošanu; 
4.12.8. citu jautājumu izlemšana, ko Biedrības Padome ir nolēmusi nodot izskatīšanai 

Biedrības sapulcei. 

 
Padome 
 
4.13.  Padome ir Biedrības pārraudzības institūcija,  kas  pārstāv  Biedrības  biedru  
intereses  biedru  sapulču starplaikā un šajos statūtos noteiktā kārtībā uzrauga valdes 
darbību. 
 

http://www.lrf.lv/


 
 

4.14.  Padome sastāv no Biedrības prezidenta un četriem viceprezidentiem, kurus uz 
četriem gadiem ievēl Biedru sapulce. Biedrības prezidents vienlaicīgi ir Padomes 
priekšsēdētājs, viceprezidenti – padomes locekļi. 

 

4.15.  Prezidenta ievēlēšana. 
Prezidenta amata kandidāts kārtējās biedru sapulces ietveros tiek izvirzīts ne vēlāk kā vienu 
mēnesi pirms sapulces norises. Ikviens no biedriem ir tiesīgs izvirzīt prezidenta amata 
kandidātu, iesniedzot ģenerālsekretāram rakstveida iesniegumu un pievienojot izvirzītā 
kandidāta rakstveida piekrišanu ieņemt prezidenta amatu, kandidāta autobiogrāfiju, 
kandidāta sagatavotu rakstveida attīstības programmu un prioritātes četru gadu periodam. 
Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā ģenerālsekretārs saņemto iesniegumu un tam pievienotos 
dokumentus ievieto Biedrības interneta vietnē www.lrf.lv; 

 

4.16.  Biedrības viceprezidentus uz četriem gadiem pēc prezidenta priekšlikuma ievēl biedru 
sapulce, balsojot par prezidenta izvirzīto viceprezidentu sastāvu vienā balsojumā. Gadījumā, 
ja biedru sapulce trīs reizes noraida prezidenta izvirzīto padomes sastāvu, prezidents tiek 
atcelts bez atsevišķa biedru sapulces lēmuma, un tiek rīkotas jaunas prezidenta vēlēšanas, 
kurās nepiedalās prezidents, kura izvirzītos padomes sastāvus trīs reizes ir noraidījusi biedru 
sapulce.  
 
4.17.  Ja padomes loceklis tiek atsaukts no amata ar biedru sapulces lēmumu vai pats atstāj 
amatu pirms padomes termiņa beigām, tad biedru sapulce uz atlikušo padomes termiņu ievēl 
jaunu padomes locekli, vai padome uz amatu atstājušā padomes locekļa atlikušo pilnvaru 
termiņu var uzņemt jaunu padomes locekli, ja vien jaunu padomes locekli nav ievēlējusi 
biedru sapulce. 

 

4.18.  Padomes, t.sk. prezidenta, pirmstermiņa atsaukšanu ir tiesīgi ierosināt ne mazāk kā 
¼ biedru, iesniedzot rakstveida iesniegumu ģenerālsekretāram, kuru paraksta visi biedri, kas 
ir ierosinājuši attiecīgās izmaiņas. Iesniegumā tiek norādīta prezidenta atsaukšanas 
nepieciešamības motivācija. 

 

4.19.  Pēc Statūtu 4.18.punktā minētā iesnieguma saņemšanas ģenerālsekretārs ne vēlāk kā 
trīs darba dienu laikā paziņo pārējiem biedriem par ierosinājumu atcelt padomi, t.sk. 
prezidentu, ievietojot attiecīgu paziņojumu Biedrības interneta vietnē www.lrf.lv, un uzaicina 
biedrus izvirzīt prezidenta amata kandidātus. Uzaicinājumā ģenerālsekretārs nosaka biedru 
ārkārtas sapulces datumu. Laika periods līdz ārkārtas sapulces norisei nevar būt īsāks par 
diviem un ilgāks par trīs kalendārajiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas.  

 

4.20.  Iesniegumam par prezidenta amata kandidāta izvirzīšanu tiek pievienoti statūtu 
4.15.punktā minētie dokumenti. Biedri ir tiesīgi izvirzīt prezidenta amata kandidātus ne vēlāk 
kā vienu kalendāro mēnesi pirms ārkārtas sapulces norises. Ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā 
ģenerālsekretārs saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus paziņo biedriem, 
ievietojot attiecīgu paziņojumu Biedrības interneta vietnē www.lrf.lv. 

 

4.21.  Biedru ārkārtas sapulce sākotnēji balso par padomes atcelšanu. Gadījumā, ja biedri 
saskaņā ar Statūtu 4.9.punktu nobalso pret esošās padomes atcelšanu, jautājumus par pārējo 
prezidenta kandidātu un jaunas padomes ievēlēšanu netiek izskatīts. Gadījumā, ja biedru 
sapulce pieņem lēmumu par esošās padomes atcelšanu, biedru sapulce balso par prezidenta 
kandidātiem to iesniegšanas secībā. 

 

4.22.  Par padomes locekli nedrīkst būt ievēlēts valdes loceklis un revidents.  
 
4.23.  Padome sapulcējas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. 
 
4.24.  Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs tās locekļi, un viens no tiem ir 
prezidents.  

http://www.lrf.lv/
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4.25.  Lēmumi Padomē tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Padomes 
sēžu protokolus paraksta klātesošie padomes locekļi un sēdes protokolists. Padomes loceklis 
nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai 
 
4.26.  Nepieciešamo funkciju realizēšanai Padome var izveidot komisijas, padomes, darba 
grupas vai institūcijas, apstiprinot arī to darbības nolikumus. 
 
4.27.  Padomes sēdes sasauc Biedrības prezidents vai ģenerālsekretārs, paziņojot par tām ne 
vēlāk kā 7 dienas iepriekš. Ielūgumos, kurus izsūta vai telefoniski izziņo, jānorāda sēdes 
sarīkošanas laiks un vieta, ka arī izskatāmie jautājumi un paredzamā darba kārtība. 
 
4.28.  Padomes kompetencē ietilpst:  
4.28.1. valdes locekļu iecelšana un atcelšana no amata pēc padomes un prezidenta 

priekšlikuma; 
4.28.2. valdes darbības pastāvīga uzraudzība;  
4.28.3. lemt par biedra uzņemšanu un izslēgšanu no biedru vidus; 
4.28.4. uzraudzīt, lai Biedrības lietas tiek kārtotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

Biedrības Statūtiem un biedru sapulces lēmumiem; 
4.28.5. izpilddirektoru, sporta menedžeru un citu darbinieku apstiprināšana amatos pēc 

valdes ierosinājuma; 
4.28.6. izskatīt Biedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu pārskata apstiprināšanai un 

iesniegt pārskatu apstiprināšanai Biedrības biedru sapulcē; 
4.28.7. Padome noklausās un apstiprina prezidenta, pastāvīgo komisiju priekšsēdētāju un 

revidenta ziņojumus par Biedrības gada darbības rezultātiem;  
4.28.8. Biedrības budžeta nākamajam gadam apstiprināšana pēc valdes ierosinājuma;  
4.28.9. Biedrības iepriekšējā gada budžeta izpildes apstiprināšana pēc valdes ierosinājuma;  
4.28.10. valdes izstrādātās riteņbraukšanas attīstības programmas apstiprināšana un 

apstiprinātās riteņbraukšanas attīstības programmas izpildes uzraudzīšana; 
4.28.11. apstiprināt Biedrības piederīgo sacensību kalendāru pēc valdes ierosinājuma; 
4.28.12. apstiprināt valdes ierosinājumu par licenču cenu noteikšanu; 
4.28.13. apstiprināt pastāvīgo komisiju un padomju nolikumus, pastāvīgo komisiju un 

padomju sastāvus, atsaukt komisiju un padomju locekļus no amatiem; 
4.28.14. apstiprināt pastāvīgo komisiju sagatavotos un valdei iesniegtos lēmumu projektus, 

darba plānus, Biedrības tiesību aktu projektus un programmas; 
4.28.15. noteikt prēmiju un stipendiju lielumus Biedrības biedriem, sportistiem, algotajiem 

un sabiedriskajiem darbiniekiem, ievērojot Biedrības budžetu; 
4.28.16. izskatīt iepriekš visus jautājumus, kas ir Biedrības biedru sapulces kompetencē vai 

kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un 
sniegt par tiem atzinumu; 

4.28.17. noteikt biedru iestāšanās maksu Biedrībā un ikgadējo biedru naudas apmēru.  
 
4.29. Prezidenta kompetencē ietilpst: 
4.29.1. biedru sapulces vadīšana, ja vien biedri neievēl citu sapulces vadītāju;  
4.29.2. Biedrības padomes sēdes sasaukšana un vadīšana; 
4.29.3. Padomes locekļu kandidatūru piedāvāšana biedru sapulcei ievēlēšanai; 
4.29.4. valdes locekļu kandidatūru piedāvāšana padomei iecelšanai; 
4.29.5. tiesības pieprasīt sasaukt ārkārtas biedru sapulci; 
4.29.6. līguma slēgšana ar ģenerālsekretāru par amata pienākumu pildīšanu; 
4.29.7. ziņojuma par Biedrības ik gadus darbu un četrgades darbu sniegšana biedru sapulcei; 
4.29.8. prezidents ir tiesīgs savas kompetences ietvaros dot rīkojumus Biedrības 

darbiniekiem. 
 
 
Valde 
 



 
 

4.30. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kura vada, pārstāv Biedrību un organizē Biedrības 
lietas. Valde atrodas Padomes pārraudzībā. 
  
4.31. Biedrības valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem, kurus 
amatā ieceļ un atceļ no amata Padome. Ģenerālsekretārs vienlaicīgi ir valdes priekšsēdētājs. 
Par Biedrības valdes locekli nevar būt Biedrības revidents vai Padomes loceklis.   

 

4.32. Valdes locekli jebkurā laikā var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu 
iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai 
nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Biedrību, kaitējuma nodarīšana Biedrības interesēm, kā arī 
Padomes izteiktā neuzticība. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Padomei paziņojumu 
par valdes locekļa amata atstāšanu. 

 

4.33. Valdes locekļu pārstāvības tiesības: 
4.33.1. Ģenerālsekretārs pārstāv Biedrību atsevišķi; 

4.33.2.   pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopā ar vismaz vēl vienu valdes 

locekli. 

 

4.34. Valdes sēdes ne retāk kā reizi divās nedēļās sasauc un darba kārtību nosaka 

ģenerālsekretārs, bet viņa ilgstošā prombūtnē vai uzdevumā – jebkurš no valdes locekļiem, 

paziņojot citiem valdes locekļiem to telefoniski vai rakstiski (atzīstamas arī e-pasta vai 

faksimila vēstules), tās var notikt klātienē vai neklātienē, arī telefonaptaujas veidā. 

 

4.35. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no ievēlētajiem valdes 

locekļiem. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm 

daloties, izšķirošā ir ģenerālsekretāra balss.  Valdes lēmumi tiek noformēti protokola veidā, 

norādot katra valdes locekļa balsojumu. 

 
4.36. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces vai 
Padomes kompetencē. 

 

4.37. Valdes locekļiem par savu pienākumu pildīšanu ar padomes lēmumu var noteikt 
atlīdzību. Tādā gadījumā darba līgumu ar ģenerālsekretāru – valdes priekšsēdētāju slēdz 
Biedrības prezidents, bet ar pārējiem valdes locekļiem – ģenerālsekretārs. 

 

4.38. Valdes kompetencē ietilpst: 
4.38.1. organizēt biedru sapulces un Padomes pieņemto lēmumu izpildi;  
4.38.2. sniegt ikgadējo ziņojumu Padomei par Biedrības darbības rezultātiem;  
4.38.3. sagatavot iesniegšanai Padomei Biedrības budžetu nākamajam gadam;  
4.38.4. sagatavot iesniegšanai Padomei atskaiti par Biedrības iepriekšējā gada budžeta 

izpildi;  
4.38.5. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Padomei Biedrības pastāvīgo komisiju/padomju 

izstrādātās riteņbraukšanas attīstības programmas;  
4.38.6. izskatīt pastāvīgo komisiju/padomju nolikumus un iesniegt tos apstiprināšanai 

Padomē; 
4.38.7. izskatīt pastāvīgo komisiju/padomju sagatavotos un valdei iesniegtos lēmumu 

projektus, darba plānus, Biedrības tiesību aktu projektus un programmas un iesniegt 
tos apstiprināšanai Padomē; 

4.38.8. atbildēt un kontrolēt pareizu Biedrības budžeta izpildi. Izdarīt grozījumus Padomes 
apstiprinātajā budžetā budžeta pamatposteņu ietvaros; 

4.38.9.  izstrādāt un saskaņot riteņbraukšanas disciplīnu sacensību kalendārus, iesniegt tos 
apstiprināšanai Padomē; 

4.38.10. apstiprināt Biedrības rīkoto vai piederīgo sacensību nolikumus;  
4.38.11. Biedrības kompetences robežās izšķirt biedru strīdus;  



 
 

4.38.12. sagatavot un iesniegt Padomē izskatīšanai priekšlikumu par maksas noteikšanu par 
sportistu licencēm, ārzemju sportistu un komandu atļaujām piedalīties Latvijas 
Republikas čempionātos; 

4.38.13.  iesniegt Padomei izskatīšanai pastāvīgo komisiju/padomju priekšsēdētāju un 
komisiju locekļu kandidatūras, un ierosināt Padomei atsaukt komisijas locekļus no 
amatiem; 

4.38.14. pieņemt lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu un iesniegšanu Padomei 
apstiprināšanai. 

 
Ģenerālsekretārs 
 
4.39. Ģenerālsekretāra kompetencē ietilpst: 
4.39.1. organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārzina 

un vada Biedrības lietas, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem 
atbilstoši likumiem, Statūtiem, biedru sapulces, Padomes un valdes lēmumiem;  

4.39.2. balstoties uz valdes pieņemtajiem lēmumiem, organizē un atbild par Biedrības 
finansiālo darbību;  

4.39.3. bez atsevišķa pilnvarojuma pārstāvēt Biedrību attiecībās ar citām juridiskām un 
fiziskām personām. Ja tiek slēgti civiltiesiski darījumi par nekustamas mantas iegādi, 
dāvināšanu vai atsavināšanu vai ja darījuma apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit 
tūkstoši euro), ģenerālsekretārs šādam darījumam saņem Padomes akceptu. 

4.39.4. sniedz nepieciešamo informāciju Biedrības biedriem un citām personām;  
4.39.5. koordinē un pārrauga (uzrauga atbildīgo personu darbu) riteņbraukšanas sacensību 

veiksmīgu norisi Biedrības mērķu realizēšanai;  
4.39.6. ir atbildīgs par biedru reģistra vešanu;  
4.39.7. sekmē Biedrības starptautisko sakaru uzturēšanu, tās starptautisko atzīšanu;  
4.39.8. organizē biedru sapulces, Padomes un valdes sēžu sagatavošanu, un kontrolē to 

pieņemto lēmumu izpildi; 
4.39.9.  organizē nepieciešamās palīdzības sniegšanu Biedrības algotajiem darbiniekiem, 

komisijām;  
4.39.10. Biedrības padomes sēdes sasaukšana; 
4.39.11. nodrošina biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz 

Biedrības darbību, kā arī sagatavo attiecīgu pārskatu pēc viņu pieprasījuma;  
4.39.12. pēc pārskata gada beigām sagatavo Biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par 

grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem, ko iesniedz apstiprināšanai valdei un 
Padomei.  

 
Biedrības pastāvīgās komisijas un padomes  
 
4.40. Biedrības pastāvīgās komisijas un padomes ir treneru padome, tiesnešu kolēģija, 
BMX klubu padome un veterānu komisija un citas, kas ir Biedrības pārvaldes institūcijas, 
kuras savas kompetences ietvaros uzrauga un koordinē nozares darbu. Komisijas un 
padomes pārzina un vada Biedrības lietas un atbild par Biedrības darbību savas kompetences 
ietvaros un rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem, Statūtiem, biedru sapulces, Padomes un 
valdes lēmumiem, kā arī komisiju un padomju nolikumiem. 
 
 

5. REVIDENTS 
 
5.1. Revidentu uz četriem gadiem ieceļ biedru sapulce. Revidents kontrolē Biedrības, 
Padomes, valdes un atbildīgo personu, kā arī Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību, 
tās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, veic pārbaudes un par to rezultātiem ziņo 
biedru sapulcei vai nepieciešamības gadījumā Padomei un valdei. Pārraudzības  institūcijām 
un izpildinstitūcijām ir jādod revidentam pēc tā pieprasījuma visi tā darbam nepieciešamie 
dokumenti un materiāli. Revidentam ir tiesības piedalīties Padomes un valdes sēdē 
padomdevēja statusā bez balss tiesībām. 
 



 
 

5.2. Revidentam jāziņo biedru sapulcei un nepieciešamības gadījumā Padomei par atklātiem 
pārkāpumiem un trūkumiem valdes darbā. Revidents savā ziņojumā biedru sapulcei dod 
atzinumu par to, vai gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Biedrības 
finansiālo stāvokli un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un grāmatvedības 
pirmdokumentiem, un valde ir iesniegusi revidentam visas nepieciešamās ziņas, dokumentus 
un paskaidrojumus gada pārskata pārbaudīšanai. 

 

5.3. Revidents ziņo valdei par Biedrības darbību pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 
gadā. 

 

5.4. Revidenta kompetencē ietilpst: 
5.4.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
5.4.2. atzinumu sniegšana par Biedrības gada pārskatu; 
5.4.3. Biedrības grāmatvedības un lietvedības darba izvērtēšana; 
5.4.4. ieteikumu sniegšana par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 
 
 

6. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSES 
 
6.1. Biedrībai ir savi naudas līdzekļi un materiālās vērtības, tai var piederēt kustamā un 
nekustāmā manta. Lēmumu par nekustāmā īpašuma iegādi un atsavināšanu pieņem 
Biedrības Padome. 
 
6.2. Biedrības budžetu veido: 
6.2.1. biedru iestāšanās un regulārās biedru naudas; 
6.2.2. ienākumi no licenču maksām, sacensību iekļaušanas vienotajā Biedrības sacensību 

kalendārā maksām; 
6.2.3. ienākumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem; 
6.2.4. ienākumi no sporta inventāra, Biedrības atribūtikas un ziedoto materiālu pārdošanas 

un iznomāšanas; 
6.2.5. valsts un sabiedrisko organizāciju, komercsabiedrību un fizisko personu dotācijas un 

ziedojumi; 
6.2.6. atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem un citi likumīgie ienākumi; 
6.2.7. valsts asignētie budžeta līdzekļi, citu organizāciju līdzekļi, kas uz līguma pamata 

nodoti Biedrības rīcībā. 
 
6.3. Biedrības likvidācijas gadījumā tās mantas un finanšu līdzekļu atlikums pēc kreditoru 
prasību apmierināšanas tiks ziedots Latvijas Olimpiskajai komitejai. 
 
 

7. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS 
 
7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 
struktūrvienības. 
 
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē 
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru sapulce. 
 
 
Biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” vārdā 
 
 
Prezidents                                                                                                                     Igo Japiņš 
 
 
Ģenerālsekretāre        Dace Dimante 


