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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Basketbola Savienība” (turpmāk Statūtu tekstā saukta „Biedrība”).
1.2. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.3. Biedrība ir 1923. gada 26. novembrī dibinātās LBS un 1991. gada 13. augustā Latvijas Republikas MP
FKSF reģistrētās Latvijas Basketbola Federācijas juridisko tiesību un saistību pārņēmēja.
1.4. Biedrība ir vienīgā Starptautiskās amatieru basketbola federācijas (turpmāk Statūtu tekstā saukta
„FIBA”), atzītā personu apvienība, kas tajā pārstāv valsti, atzīstot un pildot FIBA statūtus un lēmumus.
1.5. Biedrība ir Latvijas Sporta federāciju padomes biedre, kā arī sadarbojas ar Latvijas Olimpisko komiteju
un savā darbībā ievēro un īsteno Olimpiskās hartas principus.
1.6. Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, FIBA tiesību
aktiem, šiem Statūtiem un Biedrības pieņemtajiem tiesību aktiem. Biedrība savu darbību veic Latvijas
Republikas teritorijā, kā arī pārstāv Latviju basketbola jomā starptautiskajās organizācijās (institūcijās).
1.7. Biedrībai ir juridiskas personas statuss, tā patstāvīgi veido savu iekšējo organizatorisko struktūru.
Biedrībai ir 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, kas noteiktas FIBA tiesību aktos, kā arī realizē
funkcijas, kuras tās biedri deleģējuši Biedrībai saskaņā ar šiem Statūtiem un atbilstoši šiem Statūtiem
pieņemtiem Biedrības tiesību dokumentiem. Biedrība darbojas balstoties uz demokrātiskiem principiem,
ievērojot visu biedru intereses.
2. BIEDRĪBAS MĒRĶI
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. basketbola attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijas Republikas teritorijā;
2.1.2. basketbola organizēšana Latvijā;
2.1.3. Latvijas basketbola integrācijas starptautiskajā sporta kustībā vadīšana.
2.2. Biedrība, tās mērķu realizēšanai, veic sekojošas darbības:
2.2.1. organizē visu vecuma grupu un līmeņu basketbola sacensības Latvijā;
2.2.2. pārstāv Latvijas basketbola intereses starptautiskajās sporta organizācijās;
2.2.3. organizē Latvijas nacionālo izlašu un klubu līdzdalību starptautiskajās basketbola sacensībās;
2.2.4. risina Latvijas basketbola klubu, spēlētāju, tiesnešu tiesiskās attiecības Biedrības pieņemto tiesību
aktu ietvaros;
2.2.5. organizē basketbola treneru un tiesnešu sagatavošanu;
2.2.6. nodrošina Latvijas nacionālo izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Olimpiskajās
spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās;
2.2.7. organizē sacensības ar Latvijas nacionālo basketbola izlašu piedalīšanos Latvijas Republikā,
Latvijas Republikas basketbola čempionātus, kā arī citas basketbola sacensības, aptverot visas
Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, dzimuma, vecuma, nacionālās
piederības un politiskajiem uzskatiem. Biedrība var deleģēt tiesības organizēt iepriekšminētās
sacensības trešajām personām. Biedrībai Latvijas Republikas teritorijā pieder ekskluzīvas tiesības
pārraidīt iepriekšminētos sporta pasākumus televīzijā, radio un citos medijos;
2.2.8. izstrādā un apstiprina basketbola sacensību noteikumus Latvijā, kā arī tiesību aktus saistītus ar
Biedrības darbību un ar basketbola organizēšanu;
2.2.9. pārstāv Latviju FIBA un citās organizācijās, veicina Biedrības, kā arī tās biedru starptautiskos
sakarus.
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3. BIEDRI, TO IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ,
IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA
3.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta
basketbola attīstībā, kuras darbība ir saistīta ar basketbolu, un kuras statūtos vismaz viens no mērķiem ir
saistīts ar basketbola attīstību.
3.2. Persona, kas vēlas iestāties Biedrībā iesniedz Biedrības valdei rakstisku pieteikumu, kuram pievienoti
dokumenti, kas apliecina personas līdzšinējo ieguldījumu basketbola attīstībā vai realizētos projektus, kā arī
citus Biedrības valdes pieprasītos dokumentus.
3.3. Lēmumu par personas uzņemšanu Biedrībā pieņem valde, pamatojoties uz personas pieteikumu un tam
pievienotajiem dokumentiem.
Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts
pats pieteicējs tā viedokļa uzklausīšanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.4. Valdes lēmumu par atteikšanos uzņemt personu par biedru pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru
sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un
viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc diviem gadiem, kopš sapulces lēmuma pieņemšanas.
3.5. Ģenerālsekretārs ved biedru reģistru. Ar brīdi, kad persona ierakstīta biedru reģistrā, tā iegūst biedra
tiesības, kā arī pilda biedra pienākumus, kā arī maksā biedra iestāšanās maksājumu un biedru sapulces
noteikto ikgadējo biedra maksu.
3.6. Biedrībā var tikt uzņemti goda biedri.
Valde pēc savas iniciatīvas var esošajiem goda biedriem uzdot sastādīt pieteikumu par konkrētas personas
uzņemšanu par goda biedru. Sastādīto pieteikumu iesniedz valdei apstiprināšanai. Ar brīdi, kad valde ir
apstiprinājusi tai iesniegto pieteikumu, attiecīgā persona iegūst goda biedra statusu.
Goda biedram ir šajos Statūtos noteiktās biedra tiesības un pienākumi, izņemot:
3.6.1. goda biedram nav balsstiesību biedru sapulcēs;
3.6.2. goda biedrs nemaksā biedra iestāšanās naudu, kā arī ikgadējās biedra maksas.
3.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.
3.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
3.8.1. biedrs vairāk kā divus mēnešus nav nomaksājis biedra iestāšanās maksājumu vai biedru sapulces
noteikto ikgadējo biedra maksu;
3.8.2. biedrs nepilda šos Statūtus vai citus Biedrības pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus;
3.8.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
3.8.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā šiem Statūtiem vai ir pretrunā sporta ētikas principiem.
3.9. Jautājumu par 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. Gadījumā, ja biedra plānotā izslēgšana ir saistīta ar finansiālo saistību pret Biedrību neizpildi,
biedrs ir tiesīgs iesniegt valdei rakstveida iesniegumu ar lūgumu pagarināt saistību izpildes termiņus,
norādot attiecīgā lūguma pamatojumu. Valdes lēmums un šī lēmuma motivācija jāpaziņo biedram piecu
dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.10.
3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.10.4.
3.10.5.
3.10.6.
3.10.7.

Biedra tiesības:
piedalīties biedru sapulcē un citu Biedrības pārvaldes institūciju darbā;
piedalīties Biedrības pārvaldē;
saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
saņemt Biedrības izdotos informācijas biļetenus un citus materiālus;
piedalīties Biedrības rīkotajās sacensībās un citos pasākumos;
uz atvieglotiem noteikumiem izmantot Biedrībai piederošās sporta bāzes un saņemt citus tās
sniegtos pakalpojumus;
piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās
uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
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3.11. Biedra pienākumi:
3.11.1. ievērot FIBA un šo Statūtu noteikumus, FIBA un Biedrības kompetento institūciju lēmumus,
rīkojumus un citus pieņemtos dokumentus, kā arī nodrošināt to izpildi;
3.11.2. pildīt Biedrības pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus;
3.11.3. savlaicīgi veikt visus maksājumus, kas noteikti Statūtos, kā arī maksājumus saskaņā ar Biedrības
pārvaldes institūciju pieņemtajiem lēmumiem;
3.11.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju;
3.11.5. saudzīgi apieties ar Biedrības īpašumu;
3.11.6. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
3.11.7. lai nodrošinātu Latvijas nacionālā basketbola interešu aizstāvību, saskaņot ar Biedrības valdi biedru
rīkotās atklātās basketbola sacensības; savas komandas līdzdalību ārpus Biedrības organizētajām
sacensībām, kā arī nodrošināt savas komandas pārstāvju līdzdalību nacionālo izlašu treniņu un
sacensību periodā.
3.12. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas
atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
4. BIEDRĪBAS PĀRVALDES
INSTITŪCIJAS
Biedru sapulce
4.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir:
4.1.1. biedru sapulce;
4.1.2. padome;
4.1.3. valde;
4.1.4. Biedrības pastāvīgās komisijas – sacensību, tehniskā, jaunatnes, treneru un apelācijas.
4.2. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja
starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.
4.3. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas biedru sapulces:
4.3.1. kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta reizi četros gados; valde vai prezidents ir tiesīgi pieprasīt
ģenerālsekretāram kārtējās biedru sapulces sasaukšanu;
4.3.2. ārkārtas biedru sapulci ģenerālsekretārs sasauc nekavējoties, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā
viena desmitā daļa Biedrības biedru vai prezidents, vai padome, vai valde, norādot sasaukšanas
iemeslu.
4.4. Biedru sapulci ģenerālsekretārs sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram
biedram rakstisku uzaicinājumu, norādot sapulces dienas kārtību.
4.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā ½ + 1 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.
4.6. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā ½ + 1 no klātesošajiem. Lēmums
par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk
kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
4.7. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
4.7.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;
4.7.2. revidenta ievēlēšana un atsaukšana
4.7.3. padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, izņemot gadījumus, kas noteikti Statūtos un kad saskaņā
ar Statūtiem padomei ir tiesības lemt par padomes locekļa uzņemšanu;
4.7.4. prezidenta ievēlēšana un atsaukšana saskaņā ar Statūtu 5.6.. punkta noteikumiem;
4.7.5. Biedru sapulce noklausās un apstiprina padomes priekšsēdētāja, prezidenta, pastāvīgo komisiju
priekšsēdētāju un revidenta darbības četrgades atskaiti;
4.7.6. lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
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4.7.7. lēmuma pieņemšana par Biedrības biedra iestāšanās naudas un ikgadējās biedra maksas apmēru un
samaksas noteikumiem.
Padome
4.8. Padome ir Biedrības pārvaldes institūcija, kas pārstāv Biedrības biedru intereses biedru sapulču
starplaikā un šajos statūtos noteiktā kārtībā uzrauga valdes darbību.
Padome sastāv no:
4.8.1. valsts un pašvaldību, t.sk, ar sportu saistīto, institūciju pārstāvjiem;
4.8.2. sporta skolu pārstāvjiem;
4.8.3. basketbola klubu pārstāvjiem
4.8.4. prezidenta, no tā ievēlēšanas brīža;
4.8.5. saskaņā ar Statūtu 4.13.punktu pieaicinātajiem padomes locekļiem.
4.9. Padomes kompetencē ietilpst:
4.9.1. valdes locekļu ievēlēšana uz prezidenta pilnvaru termiņu pēc prezidenta un padomes priekšlikuma;
4.9.2. valdes locekļu atsaukšana;
4.9.3. valdes darbības pastāvīga uzraudzība;
4.9.4. pastāvīgās komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļu ievēlēšana uz padomes pilnvaru termiņu
pēc valdes priekšlikuma;
4.9.5. pastāvīgās komisijas priekšsēdētāju un/vai locekļu atsaukšana;
4.9.6. Padome uzrauga, lai Biedrības lietas tiek kārtotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Biedrības
Statūtiem un biedru sapulces lēmumiem;
4.9.7. Padome noklausās un apstiprina prezidenta, pastāvīgo komisiju priekšsēdētāju un revidenta
ziņojumus par Biedrības gada darbības rezultātiem;
4.9.8. valdes budžeta nākamajam gadam apstiprināšana;
4.9.9. valdes iepriekšējā gada budžeta izpildes apstiprināšana;
4.9.10. valdes izstrādātās basketbola attīstības programmas apstiprināšana;
4.9.11. apstiprinātās basketbola attīstības programmas izpildes uzraudzīšana.
4.10. Padomi uz četriem gadiem pēc prezidenta priekšlikuma ievēl biedru sapulce. Gadījumā, ja biedru
sapulce trīs reizes noraida prezidenta izvirzīto padomes sastāvu, prezidents tiek atcelts bez atsevišķa biedru
sapulces lēmuma. Par padomes locekli nedrīkst būt revidents. Padomes loceklis nevar uzticēt savu
pienākumu pildīšanu citai personai.
4.11. Biedru sapulce ievēl pastāvīgos padomes locekļus skaitliskajā sastāvā, kādu noteikusi biedru sapulce.
Balsošana notiek par visiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem vienā balsojumā.
4.12. Padomē ir pieci nepastāvīgie padomes locekļi, kuri ir Latvijas nacionālā čempionāta basketbolā četru
spēcīgāko vīriešu čempionāta klubu un viena spēcīgākā sieviešu čempionāta kluba prezidenti. Atkarībā no
nacionālo čempionātu basketbolā rezultātiem mainās padomes nepastāvīgie locekļi – klubu prezidenti,
katram nākamajam padomes darbības gadam.
4.13. Pēc prezidenta priekšlikuma īpašos gadījumos par padomes locekli padome uzņem sponsora vai
atbalstītāja pārstāvi uz atlikušo Biedrības padomes pilnvaru termiņu.
4.14. Ja padomes loceklis tiek atsaukts vai atstāj amatu pirms padomes termiņa beigām, tad padome uz
amatu atstājušā vai atsauktā padomes locekļa atlikušo pilnvaru termiņu var uzņemt jaunu padomes locekli.
4.15. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.
Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai tad, ja padomes
priekšsēdētājs ir prombūtnē (slimība, komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai devis tādu uzdevumu.
Par Biedrības padomes priekšsēdētāju nevar tikt ievēlēts Biedrības valdes loceklis.
4.16. Padomes sēdes ne retāk kā divas reizes gadā sasauc padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai
uzdevumā – viņa vietnieks. Padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks padomes sēdi sasauc ne vēlāk kā trīs
kalendārās nedēļas pirms tās norises brīža. Viena no katru gadu sasaucamajām padomes sēdēm tiek
organizēta kā paplašināta padomes sēde, kurā bez balsstiesībām var piedalīties visi biedri.
4.17. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. Padome pieņem
savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Padomes sēžu protokolus paraksta padomes
priekšsēdētājs un sēdes protokolists.
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4.18. Padomes loceklis, kas nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam
padomes loceklim. Nosakot kvorumu šādā gadījumā, pieņem, ka padomes loceklis, kas nodevis savu balsi
rakstveidā, piedalās padomes sēdē.
4.19. Padomes pirmstermiņa atcelšanu ir tiesīgi ierosināt ne mazāk kā ¼ biedru, iesniedzot rakstveida
iesniegumu ģenerālsekretāram, kuru paraksta visi biedri, kas ir ierosinājuši attiecīgās izmaiņas. Iesniegumā
tiek norādīta padomes atcelšanas nepieciešamības motivācija. Pēc iesnieguma saņemšanas ģenerālsekretārs
ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā nosūta informāciju pārējiem biedriem par ierosinājumu atcelt padomi,
nosaka ārkārtas sapulces datumu. Laika periods līdz ārkārtas sapulces norisei nevar būt īsāks par diviem un
ilgāks par trīs kalendārajiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas brīža.
Valde
4.20. Valde ir Biedrības pārvaldes institūcija, kura pārzina un organizē Biedrības lietas un kas atrodas
padomes pārraudzībā.
4.21. Valdes kompetence:
4.21.1. organizēt biedru sapulces un padomes pieņemto lēmumu izpildi;
4.21.2. sniegt ikgadējo ziņojumu padomei par Biedrības darbības rezultātiem;
4.21.3. sagatavot iesniegšanai padomei Biedrības budžetu nākamajam gadam;
4.21.4. sagatavot iesniegšanai padomei atskaiti par Biedrības iepriekšējā gada budžeta izpildi;
4.21.5. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai padomei Biedrības pastāvīgo komisiju izstrādātās basketbola
attīstības programmas;
4.21.6. apstiprināt pastāvīgo komisiju nolikumus;
4.21.7. apstiprināt pastāvīgo komisiju sagatavotos un valdei iesniegtos lēmumu projektus, darba plānus,
Biedrības tiesību aktu projektus un programmas;
4.21.8. atbildēt un kontrolēt pareizu Biedrības budžeta izpildi. Izdarīt grozījumus padomes apstiprinātajā
budžetā budžeta pamatposteņu ietvaros;
4.21.9.noteikt prēmiju un stipendiju lielumus Biedrības biedriem, sportistiem, algotajiem un sabiedriskajiem
darbiniekiem, ievērojot Biedrības finansiālās iespējas;
4.21.10.apstiprināt Latvijas nacionālā basketbola apvienoto sacensību kalendāru, Biedrības rīkoto sacensību
nolikumus;
4.21.11.Biedrības kompetences robežās izšķirt biedru strīdus;
4.21.12.uzticēt savas pilnvaras konkrētā jautājuma risināšanā prezidentam vai kādam citam valdes loceklim,
par to pieņemot īpašu valdes lēmumu;
4.21.13.noteikt maksu par spēlētāju licencēm, ārzemju spēlētāju un komandu atļaujām piedalīties Latvijas
Republikas čempionātos;
4.21.14.lemt par biedra uzņemšanu un izslēgšanu no biedru vidus;
4.21.15.iesniegt padomei izskatīšanai pastāvīgo komisiju priekšsēdētāju un komisiju locekļu kandidatūras;
4.21.16.pieņemt lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu;
4.21.17.pieņemt lēmumu par Biedrības ģenerālsekretāra iecelšanu un jebkurā laikā pieņemt lēmumu par
Biedrības ģenerālsekretāra atcelšanu;
4.21.18. valdei ir tiesības pieprasīt sasaukt biedru sapulci.
4.22. Valde sastāv no ne vairāk kā 7 (septiņiem) valdes locekļiem, kurus iecēlusi padome.
Prezidents piedalās valdes sēdēs, tam ir balsstiesības un valdes locekļa tiesības un pienākumi saskaņā ar
šiem Statūtiem. Prezidents ar tā ievēlēšanas brīdi iegūst arī valdes locekļa statusu.
Par Biedrības valdes locekli nevar būt Biedrības revidents vai padomes loceklis, izņemot prezidentu.
4.23. Valdes locekli 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.
4.24. 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 prezidenta
balss. Valdes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie valdes locekļi un protokolētājs.
4.25. Valdes sēdes ne retāk kā reizi trijos mēnešos sasauc prezidents, bet viņa ilgstošā prombūtnē vai
uzdevumā – ģenerālsekretārs.
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4.26. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja vairāk par pusi no ievēlētajiem valdes
locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
Biedrības pastāvīgās komisijas
4.27. Biedrības pastāvīgā komisija ir Biedrības pārvaldes institūcija, kura vada Biedrību savas kompetences
ietvaros. Komisija pārzina un vada Biedrības lietas un atbild par Biedrības darbību savas kompetences
ietvaros un rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem, Statūtiem, biedru sapulces, padomes, valdes lēmumiem
un komisijas nolikumam.
4.28. Biedrībās pastāvīgās komisijas.
4.28.1. ir sekojošas Biedrības pastāvīgās komisijas:
sacensību, tehniskā, jaunatnes, treneru un apelācijas.
4.28.2. Biedrības pastāvīgās komisijas priekšsēdētāja kandidatūru un kandidatūras Biedrības pastāvīgās
komisijas locekļu amatiem padomei iesaka Biedrības valde. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas
locekļus ievēlē padome uz padomes pilnvaru termiņu;
4.28.3. ģenerālsekretārs ir tiesīgs piedalīties komisijas sēdē kā ex-officio loceklis bez balsstiesībām;
4.28.4. komisija sagatavo lēmumu projektus, darba plānus, nolikumus un programmas iesniegšanai
apstiprināšanai Biedrības valdē;
4.28.5. komisijām ir konsultatīva loma, izņemot apelācijas komisiju, kas pieņem galīgus lēmumus, kas
pārsūdzami atbilstoši Biedrības tiesību aktiem un tās nolikumam Starptautiskajā sporta arbitrāžas
tiesā Lozannā, Šveicē;
4.28.6. komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no ievēlētajiem komisijas locekļiem.
Komisija pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā
ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas sēžu protokolus paraksta visi klātesošie komisijas
locekļi un protokolētājs;
4.28.7. komisija sadarbojas ar attiecīgo FIBA pastāvīgo komisiju;
4.28.8. par komisijas darba nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu uz tās priekšlikuma pamata
lemj Biedrības valde, kas izskata šo jautājumu pie Biedrības ikgadēja budžeta sagatavošanas;
4.28.9. komisijas sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, taču ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos pēc
komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma;
4.28.10.komisijas pieņemtais lēmums tās kompetences ietvaros ir saistošs Biedrības biedriem un komisijas
dalībniekiem (sportistiem, treneriem, u.c.).
4.29. Biedrības pastāvīgās komisijas priekšsēdētāju ievēl Biedrības padome uz četriem gadiem un
priekšsēdētāja kompetencē ir:
4.29.1. komisijas darba vadīšana;
4.29.2. komisijas sēdes sasaukšana un vadīšana;
4.29.3. ziņojuma par komisijas četrgades darbu sniegšana biedru sapulcei;
4.29.4. ikgadējā ziņojuma par komisijas darbības rezultātiem sniegšanai padomei;
4.29.5. piedalīšanās valdes sēdēs pēc nepieciešamības bez balss tiesībām.
5. BIEDRĪBAS IZPILDINSTITŪCIJA
5.1. Biedrības izpildinstitūcija ir:
5.1.1. prezidents un
5.1.2. ģenerālsekretārs.
5.2. Prezidentam un ģenerālsekretāram ir paraksta tiesības. Gan prezidents, gan ģenerālsekretārs ir tiesīgi
pārstāvēt Biedrību atsevišķi bez ierobežojumiem.
Prezidents un ģenerālsekretārs ir tiesīgi pieņemt lēmumus jautājumos, kas nav nevienas citas Biedrības
institūcijas kompetencē.
5.3. Prezidents un ģenerālsekretārs pārzina un vada Biedrības lietas, tie pārvalda Biedrības mantu un
rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, biedru sapulces lēmumiem un valdes lēmumiem.
Prezidents un ģenerālsekretārs organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
izpilda biedru sapulces, padomes un valdes pieņemtos lēmumus un veic citus pienākumus saskaņā ar
Statūtos noteikto kompetenci.
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Prezidents
5.4. Prezidentu ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem un prezidenta kompetencē ir:
5.4.1. biedru sapulces vadīšana, ja vien biedri neievēl citu sapulces vadītāju;
5.4.2. valdes sēdes sasaukšana un vadīšana;
5.4.3. valdes locekļu kandidatūru piedāvāšana padomei iecelšanai;
5.4.4. ziņojuma par Biedrības četrgades darbu sniegšana biedru sapulcei;
5.4.5. prezidentam ir tiesības pieprasīt sasaukt biedru sapulci;
5.4.6. prezidents ir tiesīgs savas kompetences ietvaros dot rīkojumus Biedrības darbiniekiem.
5.5. Ģenerālsekretārs pilda prezidenta pienākumus tikai viņa ilgstošas prombūtnes gadījumā (slimība,
komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai uzdevumā.
5.6. Prezidenta ievēlēšana un atsaukšana.
5.6.1. Prezidenta amata kandidāts kārtējās biedru sapulces ietveros tiek izvirzīts ne vēlāk kā vienu
kalendāro 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 nosūta pārējiem biedriem.
5.6.2. 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.
5.6.3. Pēc Statūtu 5.6.2. punktā minētā iesnieguma saņemšanas ģenerālsekretārs ne vēlāk kā trīs darba
dienu laikā nosūta informāciju pārējiem biedriem par ierosinājumu atcelt prezidentu un uzaicina biedrus
izvirzīt prezidenta amata kandidātus saskaņā ar Statūtu 5.6.4.punkta noteikumiem. Uzaicinājumā
ģenerālsekretārs nosaka ārkārtas sapulces datumu. Laika periods līdz ārkārtas sapulces norisei nevar būt
īsāks par diviem un ilgāks par trīs kalendārajiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas brīža.
5.6.4. Iesniegumam par prezidenta amata kandidāta izvirzīšanu tiek pievienoti Statūtu 5.6.1.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 nosūta pārējiem biedriem.
5.6.5. Biedru ārkārtas sapulce sākotnēji balso par prezidenta atcelšanu. Gadījumā, ja biedri saskaņā ar
Statūtu 4.5.punktu, nobalso pret esošā prezidenta atcelšanu jautājumus par pārējo prezidenta kandidātu
apstiprināšanu netiek izskatīts. Gadījumā, ja biedru sapulce pieņem lēmumu par esošā prezidenta atcelšanu,
biedru sapulce balso par prezidenta kandidātiem to iesniegšanas secībā.
Ģenerālsekretārs
5.7. Ģenerālsekretāru uz padomes pilnvaru termiņu ieceļ valde. Ģenerālsekretārs pilda sekojošus
pienākumus:
5.7.1. balstoties uz valdes pieņemtajiem lēmumiem, organizē un atbild par Biedrības finansiālo darbību;
5.7.2. sniedz nepieciešamo informāciju citām personām;
5.7.3. koordinē un uzrauga basketbola sacensību veiksmīgu norisi Biedrības mērķu realizēšanai;
5.7.4. ir atbildīgs par biedru reģistra vešanu;
5.7.5. sekmē Biedrības starptautisko sakaru uzturēšanu, tās starptautisko atzīšanu;
5.7.6. organizē biedru sapulces, padomes un valdes sēžu sagatavošanu un kontrolē to pieņemto lēmumu
izpildi;
5.7.7. organizē nepieciešamās palīdzības sniegšanu Biedrības algotajiem darbiniekiem, komisijām;
5.7.8. ved padomes nepastāvīgo locekļu sarakstu, ņemot vērā izmaiņas padomes nepastāvīgo locekļu
sastāvā atbilstoši Statūtiem, un precizētu padomes nepastāvīgo locekļu sarakstu iesniedz LR
Uzņēmumu reģistrā pievienošanai Biedrības lietai;
5.7.9. sasauc biedru sapulces Statūtos un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
5.7.10. nodrošina biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz Biedrības darbību, kā
arī sagatavo attiecīgu pārskatu pēc viņu pieprasījuma;
5.7.11. pēc pārskata gada beigām sagatavo Biedrības gada pārskatu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”
un citiem normatīvajiem aktiem, ko iesniedz apstiprināšanai valdei.
5.8. Ģenerālsekretārs par savu pienākumu veikšanu saņem atlīdzību valdes noteiktajā apmērā, kas tiek
norādīts darba līgumā.
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6. REVIDENTS
6.1. 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
valdei. Pārvaldes institūcijām un izpildinstitūcijām ir jādod revidentam pēc tā pieprasījuma visi tā darbam
nepieciešamie dokumenti un materiāli. Revidentam ir tiesības piedalīties valdes sēdē padomdevēja statusā
bez balss tiesībām.
6.2. Revidentam jāziņo biedru sapulcei un nepieciešamības gadījumā valdei 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.
6.3. Revidents ziņo valdei par Biedrības darbību pēc nepieciešamības, bet nemazāk kā divas reizes gadā.
7. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSES
7.1. Biedrībai ir savi naudas līdzekļi un materiālās vērtības, tai var piederēt kustāmā un nekustāmā manta.
Lēmumu par nekustāmā īpašuma iegādi un atsavināšanu pieņem Biedrības valde.
7.2. Biedrības budžetu veido:
7.2.1. biedru iestāšanās un regulārās biedru naudas;
7.2.2. ienākumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem;
7.2.3. ienākumi no sporta inventāra, Biedrības atribūtikas, licenču un ziedoto materiālu pārdošanas un
iznomāšanas;
7.2.4. valsts un sabiedrisko organizāciju, komercsabiedrību un fizisko personu dotācijas un ziedojumi;
7.2.5. atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem un citi likumīgie ienākumi;
7.2.6. valsts asignētie budžeta līdzekļi, citu organizāciju līdzekļi, kas uz līguma pamata nodoti Biedrības
rīcībā.
7.3. Biedrības likvidācijas gadījumā tās mantas un finanšu līdzekļu atlikums pēc kreditoru prasību
apmierināšanas tiks ziedots Latvijas Olimpiskajai komitejai.
8. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
8.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības
nolikums, ko apstiprina biedru sapulce.
Redakcijā, kas apstiprināta
2010.gada 23.marta ārkārtas biedru sapulcē
Biedrības „Latvijas Basketbola Savienība”
Ģenerālsekretārs
Edgars Šneps
_________________________

