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1. Vispārējie noteikumi un biedrības nosaukums.
1.1. Biedrība „LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA” ir brīvprātīga juridisku personu
apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
1.2. Biedrības nosaukums ir „LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA”. Biedrības
saīsinātais nosaukums ir „LRBF”.
2. Biedrības mērķi.
2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
2.1.1. attīstīt, popularizēt, atbalstīt un pārstāvēt biljarda sportu Latvijas Republikas teritorijā un ārpus
Latvijas robežām;
2.1.2. apvienot biljarda sporta organizācijas (biedrības un komercsabiedrības) un izveidot vienotu biljarda
sporta sistēmu Latvijā;
2.1.3. izstrādāt, pilnveidot un realizēt biljarda sporta attīstības programmu;
2.1.4. izvedot, attīstīt un nostiprināt biljarda sporta materiālo un tehnisko bāzi;
2.1.5. organizēt treniņu bāzes Latvijā;
2.1.6. iesaistīt un apvienot interesentus un sportistus.
2.2 Biedrības darbības uzdevumi ir:
2.2.1. veicināt biljarda sporta attīstību un popularitāti;
2.2.2. pārstāvēt valsts un izlases komandas starptautiskajās biljarda organizācijās visos biljarda veidos un
visās nominācijās (EBSA, IBSF, EPBF, ECP u.c.), kā arī attiecībās ar citu valsts biljarda federācijām;
2.2.3. sagatavot augstākā līmeņa sportistus, veidot Latvijas biljarda izlašu komandas un nodrošināt to
piedalīšanos dažāda līmeņa biljarda sporta sacensībās;
2.2.3. rīkot un organizēt dažāda līmeņa biljarda sporta sacensības Latvijā (reitinga turnīri, Latvijas
čempionāti u.c.), kā arī piedalīties šādu sacensību organizēšanā un rīkošanā;
2.2.4. veikt nepieciešamos pasākumus, kas saistīti ar biljarda sporta treneru un tiesnešu sagatavošanu un
to kvalifikācijas paaugstināšanu;
2.2.5. iesaistīt un apvienot interesentus un sportistus, nodrošināt to izaugsmi veselīgās sportiskās
konkurences ietvaros;
2.2.6. aizsargāt un atbalstīt sportistu, treneru, tiesnešu, komandu tiesības un intereses, pārstāvot dažādās
institūcijās un organizācijās, kā arī starptautiskajās sacensībās;
2.2.7. veikt Latvijas biljarda sportistu un interesentu monitoringu, uzskaiti un licencēšanu;
2.2.8. piesaistīt dažādus masu informācijas līdzekļus biedrības organizētajiem un atbalstītajiem masu
pasākumiem un sacensībām;
2.2.9. sadarbībā ar citām līdzīga rakstura nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs radīt iespēju
savstarpējai un vispusīgai informācijas apmaiņai par biljarda sporta pasākumiem Latvijā un ārvalstīs.
2.3. Biedrības darbības metodes ir:
2.3.1. sadarbība ar sporta iestādēm un organizācijām Latvija un ārvalstīs, kā arī ar uzņēmējsabiedrībām,
valsts un pašvaldību iestādēm un organizācijām;
2.3.2. sportistu iesaistīšana un licencēšana;
2.3.3. dažāda līmeņa un kategorijas sacensību, kā arī izklaidējoši-informatīvu un komercturnīru
organizēšana, veicinot plašāka interesentu loka izveidošanu;
2.3.4. mērķtiecīga masu informācijas līdzekļu piesaistīšana biedrības rīkoto un atbalstīto pasākumu
popularizēšanā, kā arī informatīvās un reklāmas literatūras plakātu, bukletu izdošana un izplatīšana;
2.3.5. piesaistot biedrības rīkoto pasākumu organizēšanā radošo jaunatni, popularizējot biljarda sporta
pasākumus jaunatnes vidū;
2.3.6. jebkura cita darbība, ar kuru iespējams tiesiski sasniegt biedrības mērķus.
3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Par biedrības biedriem var būt tikai juridiskās personas (biedrības un komercsabiedrības). Vairāk kā
pusei no biedrības kopējā biedru sakaita jābūt biedrībām.
4.2. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiskā persona, iesniedzot noteiktās formas rakstisku
pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja pieteikums ir jāizskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pietiecējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce
noraida pieteicēja pieteikumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu
pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.5. Biedrs var jebkurā laika izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.6.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.6.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.6.5. ja biedra izslēgšanai ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu uzskatāms rupjš statūtu pārkāpums,
būtiska kaitējuma nodarīšana Biedrībai.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā. Valdei lēmums par
biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.8. Biedrības valde ved biedru reģistru, kurā norādīti katra biedra nosaukums, reģistrācijas numurs un
juridiskā adrese. Valde izdara izmaiņas biedru reģistrā pamatojoties uz valdes lēmumiem par biedru
uzņemšanu vai izslēgšanu ne vēlāk, ka nākamajā dienā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas. Informācija
par Biedrības biedriem ir pieejama tikai Biedrības biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības
institūcijām LR tiesību aktos apredzētajos gadījumos.
5. 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;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību
un tās uzlabošanu;
5.1.4. saņemt atlīdzību par piedalīšanos Valdes un citu institūciju (komisiju) darbā, uzdevumu un pilnvaru
izpildē Valdes noteiktajā kārtībā un apmērā atkarībā no Biedrības finansiālajām iespējām, kā arī saņemt
tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā;
5.1.5. iemaksāt lielāku biedru naudu.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. Valdes noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos maksāt biedru naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.3. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām, bet Biedrība neatbild par biedru saistībām.
Saistības biedriem var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas
atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. 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. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmēj institūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē biedru var pārstāvēt tikai tās
likumīgais pārstāvis (valdes loceklis) vai pilnvarotais pārstāvis, kuram likumā noteiktajā kārtībā ir
noformēts rakstveida pilnvarojums pārstāvēt biedru attiecīgajā biedru sapulcē.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. 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.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces personīgi uzaicinot, elektroniski
vai pa pastu nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu un izvietojot informāciju par biedru sapulci
biedrības atrašanas vietā (juridiskā adrese).
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc trim nedēļām tiek sasaukta
atkārtota biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību un atkārtoti sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt
lēmumu neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. 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.
7.9. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss.
7. Izpildinstitūcija.
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde pārzina un vada visas biedrības lietas.
7.2. Biedrības valde sastāv no četriem valdes locekļiem. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs
atsevišķi.
7.3. Valdes locekļus uz pilnvaru termiņu trīs gadi ievēlē ar biedru sapulces lēmumu. Valdes locekļus var
atsaukt no amata tikai ar biedru sapulces lēmumu. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai
paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.
7.4. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju (Prezidentu), kurš organizē valdes darbu.
7.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas saskaņā ar likumu vai šiem statūtiem nav ekskluzīvā
biedru sapulces kompetencē.
7.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību vai sabiedriskā kārtā.
8. Revidents.
8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz
vienu gadu.
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
8.3. Revidents:
8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu revīziju;
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžeta un gada pārskatu;
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
8.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
8.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
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