NORAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA
Reģistrācijas nr.40008024740
Juridiskā adrese: Vaidavas iela 4, Rīga, LV-1082

VALDES SĒDES PROTOKOLS
nr.4-2015
Rīgā, 2015.gada 25.maijā
Biedrības “Latvijas Republikas Biljarda Federācijas” (turpmāk tekstā saukta LRBF), valdes sēde notiek 2015.gada
25.maijā, plkst.13:00, Rīgā, Zolitūdes ielā 34.
Valdes sēdē piedalās LRBF valde šādā sastāvā: J.Rjazanskis, A.Demakins, S.Koļcovs.
Par valdes sēdes vadītāju ievēlēts J.Rjazanskis. Par protokolistu ievēlēts S.Koļcovs.
Balsojums: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR”.
Valdes sēdes vadītājs atklāj valdes sēdi un paziņo darba kārtību:
1) Valdes tiesīguma apstiprināšana;
2) Biedrības “Biljarda klubs “MASTER CLUB” 25.04.2015. iesnieguma par iestāšanos LRBF izskatīšana.
Balsojums: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR”.
Ar balsojumu „PAR” – 3, „PRET” – 0, nolemts:
- apstiprināt valdes sēdes darba kārtību.
PAR DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMIEM:
1. Valdes sēdes vadītājs ziņo, ka saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likuma” 46.panta 1.daļu valdes sēde ir
lemttiesīga, jo sapulcē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem un LRBF statūtos nav noteikts lielāks kvorums.
Balsojums: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR”.
Ar balsojumu „PAR” – 3, „PRET” – 0, nolemts:
- apstiprināt valdes sēdes tiesīgumu.
2. Sēdes vadītājs ziņo, ka 2015.gada 12.maijā ierakstītā pasta sūtījumā ir saņemts Biedrības “Biljarda klubs “MASTER
CLUB”, reģistrācijas nr.50008118361, juridiskā adrese Daugavas ielā 1-8, Liepājā, LV-3407 (turpmāk tekstā - Biljarda klubs
“MASTER CLUB”) 2015.gada 25.aprīļa iesniegums, ar kuru Biljarda klubs “MASTER CLUB” lūdz uzņemt LRBF biedru
sastāvā. Iesniegumam pievienotas neapliecinātas dokumentu kopijas – reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, LR
uzņēmumu reģistra 30.08.2007. lēmuma kopija, biedru saraksta (dokuments nav parakstīts). Iesniegumā norādīts, ka pievienota
vēl valdes saraksta kopija, taču šāds dokuments iesniegumam nav pievienots. Iesniegumā norādīta informācija par saistību ar
biljarda klubu “Klondaika”, Liepājā, Stendera ielā 3 ar 5 pūla galdiem, 2 krievu piramīdas galdiem un 1 snūkera galdu.
Saskaņā ar LRBF statūtu 4.3.punktu valdei pieteicēja pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu
laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Izvērtējot Biljarda kluba “MASTER CLUB” 2015.gada 25.aprīļa
iesniegumu un tam pievienoto dokumentu kopijas, valde atzīst, ka pilnvērtīgai un objektīvai iesnieguma izskatīšanai un lēmuma
par Biljarda kluba “MASTER CLUB” uzņemšanu LRBF biedru sastāvā ir nepieciešams saņemt papildus dokumentus un
informāciju no Biljarda kluba “MASTER CLUB”.
Ņemot vērā augstāk minēto, vadoties no “Biedrību un nodibinājumu likuma” 29.panta 1.daļas un LRBF statūtu
4.2.punkta, valdes sēdes dalībniekiem balsojot: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR” (balsojumu
„PAR” – 3, „PRET” – 0), nolemts:
1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par biedrības “Biljarda klubs “MASTER CLUB” uzņemšanu LRBF biedru sastāvā saskaņā
ar 2015.gada 25.aprīļa iesniegumu līdz visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīdim;

2. Biedrībai “Biljarda klubs “MASTER CLUB” līdz 2015.gada 10.jūnijam iesniegt LRBF valdē šādus papildus
informāciju un dokumentus (dokumentu kopiju pareizību apliecinot saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru
kabineta noteikumu nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”):
1)
2)
3)
4)

Biedrības “Biljarda klubs “MASTER CLUB” reģistrācijas apliecība un statūti;
Biedrības “Biljarda klubs “MASTER CLUB” valdes saraksts;
Biedrības “Biljarda klubs “MASTER CLUB” biedru reģistru aktuālā redakcijā;
dokumentus, kas apliecina Biedrības “Biljarda klubs “MASTER CLUB” saistību ar biljarda klubu “Klondaika”, kas
atrodas Liepājā, Stendera ielā 3, no kuriem var konstatēt šo saistību juridisko pamatojumu (ja ir telpu un biljarda
galdu īpašnieks - īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, ja nomnieks – nomas līgums, vai citus dokumentus, ja ir
cits iemesls);
5) 2014.gada pārskatu ar visiem pielikumiem;
6) iesaistīto personu (sportistu) sarakstu;
7) rakstveida motivācijas vēstuli, kurā lūdzam norādīt: a) vai līdz iesnieguma iesniegšanai ir bijusi sadarbība ar LRBF,
kādā sfērā, kādi rezultāti; b) darbības pieredzi saistībā ar biljarda sportu, tā attīstību un popularizāciju, c) kāpēc
vēlaties kļūt par LRBF biedru; d) kā tiks veicināta biljarda sporta attīstībā Latvijā pēc Jūsu iestāšanas LRBF biedru
sastāvā.
3. Gadījumā, ja augstāk minētie dokumenti un informācija netiks saņemti noteiktajā termiņā, lēmums tiks pieņemts
pamatojoties uz LRBF rīcībā esošiem dokumentiem.
4. Uzdot LRBF valdes loceklim J.Rjazanskim informēt pieteicēju par pieņemto lēmumu un kontrolēt lēmuma izpildi, kā
arī informēt valdi par nākamo valdes sēdi saistībā ar pieņemtajiem lēmumiem.
LRBF Valdes locekļi:
/ J.Rjazanskis / (paraksts)
/ A.Demakins / (paraksts)
/ S.Koļcovs /

(paraksts)

Noraksts pareizs.
Rīgā, 2015.gada 25.maijā
Biedrības “Latvijas Republikas Biljarda Federācija”
Valdes loceklis Jurijs Rjazanskis

