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1. nodaļa. Biedrības nosaukums. 

 

1.1. Biedrības pilnais nosaukums ir „Latvijas Florbola savienība” (turpmāk tekstā - LFS); 

saīsinātais nosaukums ir „LFS”. 

 

 

2. nodaļa. LFS mērķi. 

 

2.1. LFS mērķi ir: 

2.1.1. saskaņojot LFS biedru darbību, veicināt florbola attīstību, popularitāti un 

augstu rezultātu sasniegšanu bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura. 

 

2.2. LFS, tās mērķu sasniegšanai, veic sekojošas darbības: 

2.2.1. apvieno fiziskas un juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar florbolu; 

2.2.2. sekmē jaunatnes un visu citu interesentu iesaistīšanos florbola nodarbībās; 

2.2.3. ar florbola palīdzību propagandē veselīgu dzīvesveidu; 

2.2.4. organizē dažādu līmeņu florbola sacensības 

2.2.5. organizē treneru, tiesnešu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanas seminārus; 

2.2.6. mērķtiecīgi attīsta, atbalsta un veicina florbola pasākumus pilsētās un 

novados. 

 

 

3. nodaļa. LFS darbības termiņš. 

 

3.1. LFS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās LFS, izstāšanās un izslēgšana.  

 

4.1. Par LFS biedru var kļūt Latvijas Republikas un ārvalstu reģistrēta juridiska persona 

vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kuras darbība tieši saistīta ar florbolu un nav pretrunā 

ar šiem Statūtiem. 

 

4.2. Lai kļūtu par LFS biedru, juridiskai personai ir jāiesniedz LFS valdei iesniegums. 

Iesnieguma formu un tam pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka valde. Valdei 

pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 

visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.  

 

4.3. Kandidāts ir uzņemts par biedru, ja par to nobalso vismaz 2/3 valdes locekļu. 

 

4.4. Biedra tiesības tiek iegūtas ar brīdi, kad persona ir ierakstīta biedru reģistrā, 

samaksājusi iestāšanās maksu un biedru naudu valdes noteiktajos apmēros un termiņos. 

 

4.5. Valdes atteikumu uzņemt par biedru, pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru 

sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, tad pieteicējs nav uzņemts par 

LFS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada kopš 

biedru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

4.6. Biedri var jebkurā laikā izstāties no LFS, rakstveidā paziņojot par to valdei. 
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4.7. Biedru var izslēgt no LFS ar valdes lēmumu, ja biedrs:  

4.7.1. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.7.2. ar savu darbību grauj LFS reputāciju; 

4.7.3. nepilda šos Statūtus vai citus LFS pārvaldes institūciju lēmumus; 

4.7.4. veic darbību, kas ir pretrunā ar sporta ētikas un morāles principiem; 

4.7.5. nav nomaksājis ikgadējo biedra naudu vairāk kā 6 mēnešus pēc šajos statūtos 

noteiktā termiņa; 

4.7.6. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto; 

4.7.7. tiek likvidēts vai citādi izbeidz darbību kā juridiska persona. 

 

4.8. Jautājumu par biedra izslēgšanu pieņem valde, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot 

viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes 

lēmuma pieņemšanai. Valdei, lēmums par biedra izslēgšanu no LFS un šā lēmuma 

motivācija, rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

 

4.9. LFS biedrs, kurš izslēgts no LFS par kādu pārkāpumu, var no jauna iesniegt 

pieteikumu par tā uzņemšanu biedra statusā pēc attiecīgo pārkāpumu novēršanas un šajos 

Statūtos noteiktajā vispārējā kārtībā, bet ne ātrāk kā pēc viena gada no lēmuma 

pieņemšanas par biedra izslēgšanu. 

 

4.10. LFS var tikt uzņemti goda biedri. 

4.10.1. Par goda biedriem var uzņemt fiziskas personas par īpašiem nopelniem 

florbola attīstībā. 

4.10.2. Lēmums par goda biedra uzņemšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 10 

valdes locekļi. 

4.10.3. Goda biedru var izslēgt no LFS ar valdes lēmumu, ja goda biedrs: 

4.10.3.1. ar savu darbību grauj LFS reputāciju; 

4.10.3.2. veic darbību, kas ir pretrunā ar sporta ētikas un morāles 

principiem; 

4.10.3.3. veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto. 

 

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 

 

5.1. LFS biedru pārstāvjiem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties un tikt ievēlētam LFS izpildinstitūcijā; 

5.1.2. saņemt informāciju par LFS darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LFS 

institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

5.1.3. piedalīties visos LFS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

LFS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 

 

5.2. LFS biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot LFS Statūtus, pildīt biedru sapulces un LFS pārvaldes institūciju 

lēmumus, rīkojumus un citus pieņemtos dokumentus, kā arī nodrošināt to 

izpildi; 

5.2.2. piedalīties LFS rīkotajās sacensībās un to organizēšanā; 
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5.2.3. veikt ikgadējās biedru naudas samaksu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 

30.aprīlim. 

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LFS mērķu un uzdevumu realizēšanu; 

5.2.5. nepieļaut rīcību, kas grauj LFS reputāciju. 

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 

biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra 

piekrišana. 

 

5.4. LFS goda biedram ir šajos Statūtos noteiktās tiesības un pienākumi, izņemot: 

5.4.1. goda biedram nav balsstiesību biedru sapulcē; 

5.4.2. goda biedrs nemaksā iestāšanās maksu un biedru naudu. 

  

 

6. nodaļa. LFS struktūrvienības. 

 

6.1. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas LFS teritoriālās un citas struktūrvienības. 

 

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LFS regulē 

struktūrvienības nolikums, ko apstiprina valde. 

 

 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā LFS lēmējinstitūcija. 

 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LFS biedri un goda biedri.  

 

7.3. Biedri var piedalīties biedru sapulcē ar likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas 

starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Katram 

biedram biedru sapulcē ir viena balss.  

 

7.4. Goda biedri drīkst piedalīties biedru sapulcē tikai personiski un bez balsstiesībām. 

 

7.5. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.maijam. 

 

7.6. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LFS biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 

 

7.7. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu un darba kārtību. 

 

7.8. Par biedru sapulces sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par grozījumu izdarīšanu 

Statūtos, valdes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu vai lēmuma pieņemšanu par LFS 

darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, valde biedriem paziņo un tās darba 

kārtību dara zināmu ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas. 

 

7.9. Biedru sapulces kompetencē ietilpst: 

7.9.1. grozījumu izdarīšana Statūtos; 
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7.9.2. valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ievēlēšana un 

atsaukšana; 

7.9.3. lēmuma pieņemšana par LFS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju; 

7.9.4. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai Statūtiem ir biedru sapulces 

kompetencē. 

 

7.10. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. 

 

7.11. 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. 

 

7.12. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LFS darbības izbeigšanu un 

turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem 

biedriem. 

 

7.13. Balsošana kopsapulcē notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad biedru sapulce ar 

vienkāršu balsu vairākumu tiek noteikta aizklāta balsošana. 

 

7.14. Biedru sapulces norise kārtība: 

7.14.1. biedru reģistrācija; 

7.14.2. valdes priekšsēdētājs (prezidents) atklāj sapulci; 

7.14.3. balsu skaitīšanas komisija ievēlēšana 3(trīs) cilvēku sastāvā; 

7.14.4. protokolista ievēlēšana; 

7.14.5. sapulces vadītāja ievēlēšana; 

7.14.6. dienas kārtības apstiprināšana; 

7.14.7. sapulces vadītājs vada sapulci atbilstoši apstiprinātai dienas kārtībai. 

 

 

8. nodaļa. Izpildinstitūcija. 

 

8.1. LFS izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 12 (divpadsmit) valdes locekļiem, kurus 

uz 4 (četriem) gadiem ievēl biedru sapulce. 

 

8.2. Valdes priekšsēdētāju (prezidentu), kas organizē valdes darbu, ievēl biedru sapulce 

no valdes locekļu vidus. 

 

8.3. Valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) ievēl valdes locekļi no sava vidus. 

 

8.4. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) un valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents) 

ir tiesīgi pārstāvēt LFS atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LFS tikai pa 6 

(sešiem) kopā.  

 

8.5. Valdes loceklim par pienākumu pildīšanu ir tiesības saņemt atlīdzību, tās apmēru un 

izmaksas kārtību nosaka ar valdes lēmumu. 

 

8.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē. 
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8.7. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem. Valdes loceklim 

nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām. 

 

8.8. Valdes lēmumus pieņem atklātā balsošanā ar balsu vairākumu. 

 

8.9. Valde ir tiesīga dibināt pastāvīgās komisijas, komitejas, padomes un citas struktūras 

atsevišķiem darba virzieniem, kuru darbību koordinē un kontrolē valde. 

 

8.10. Valdes darbības pamatnosacījumi ir izteikti Nolikumā par valdi. Nolikumu apstiprina 

valdes priekšsēdētājs (prezidents). 

 

 

9. nodaļa. Valdes priekšsēdētājs (prezidents). 

 
9.1. Biedru sapulce ievēl valdes priekšsēdētāju (prezidentu) no valdes locekļu vidus. 

9.2. Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) kompetencē ir: 

9.2.1. biedru sapulces vadīšana, ja vien biedru sapulce neievēl citu sapulces 

vadītāju; 

9.2.2. valdes sēžu sasaukšana un vadīšana; 

9.2.3. savas kompetences ietvaros dot rīkojumus LFS algotajiem darbiniekiem; 

9.2.4. pieņemt un atbrīvot no darba algotos darbiniekus; 

9.2.5. pārstāvēt LFS intereses Latvijā un ārvalstīs, kā arī attiecībās ar Starptautisko 

Florbola Federāciju (International Floorball Federation); 

 

9.3. Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) funkcijas viņa ilgstošas prombūtnes laikā veic 

valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents). 

 

 

10. nodaļa. Ģenerālsekretārs. 

 
10.1. LFS operatīvai pārvaldei valde pēc valdes priekšsēdētāja (prezidenta) priekšlikuma 

ieceļ LFS Ģenerālsekretāru, nosakot viņa kompetenci un pilnvaras. 

 

10.2. Ģenerālsekretāra kompetencē ir: 

10.2.1. nodrošināt LFS biedru reģistra veikšanu; 

10.2.2. sekmēt LFS starptautisko sakaru uzturēšanu; 

10.2.3. organizēt biedru sapulču un valdes sēžu sagatavošanu un kontrolēt to 

pieņemto lēmumu izpildi; 

10.2.4. nodrošināt LFS biedrus ar nepieciešamajām ziņām un dokumentiem, kas 

attiecas uz LFS darbību, kā arī sagatavot attiecīgu pārskatu pēc viņu 

pieprasījuma; 

10.2.5. organizēt visu pārvaldes institūciju, pastāvīgi darbojošos komisiju, komiteju 

un padomju efektīvu sadarbību. 

 

10.3. Ģenerālsekretārs par savu pienākumi pildīšanu saņem atlīdzību valdes noteiktajā 

apmērā. 
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11. nodaļa. LFS pastāvīgās komisijas, komitejas un padomes. 

 

11.1. Pēc valdes ieskatiem atsevišķu darbību veikšanai var tikt izveidotas jaunas komitejas, 

komisijas vai padomes, kuras darbojas LFS valdes vadībā. 

 

11.2. LFS valde izstrādā un apstiprina pastāvīgi darbojošos komisiju, komiteju un padomju 

nolikumus (reglamentus). 

 

11.3. LFS pastāvīgo komisiju, komiteju un padomju priekšsēdētājus ieceļ valde uz diviem 

gadiem, kuri veic savu darbību saskaņā ar valdes apstiprināto nolikumu (reglamentu) un 

iesaka valdei apstiprināšanai savas pastāvīgās komisijas, komitejas vai padomes locekļu 

kandidātus, saskaņā ar attiecīgās struktūras nolikumu (reglamentu).  

 

11.4. LFS pastāvīgās komisijas, komitejas un padomes izstrādā un iesniedz valdei savus 

darba plānus, nolikumus, priekšlikumus, lēmumu projektus un citus dokumentus, kā arī 

sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus LFS biedru sapulcei. 

 

11.5. LFS valdei ir tiesības atsaukt komisiju, komiteju un padomju priekšsēdētājus vai 

attiecīgās struktūras locekļus, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā 

uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde ,nespēja vadīt attiecīgo struktūru, 

kaitējuma nodarīšana LFS interesēm, kā arī uzticības zaudēšana. 

 

 

12. nodaļa. Revīzijas institūcija 

 

12.1. Valde katru gadu slēdz līgumu ar zvērinātu revidentu, kas pārbauda valdes sagatavo 

LFS gada pārskatu saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem. 

LFS biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu. 

 

12.2. Revidents sagatavo atzinumu par biedrības gada pārskatu, kas tiek iesniegts biedru 

sapulcei. 

 

 

13. nodaļa. Iestāšanās maksa un biedru nauda 

 

13.1. LFS jaunuzņemtie biedri maksā iestāšanās maksu valdes noteiktajā apmērā. 

13.2. LFS biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā valdes noteiktajā apmērā. 

13.3. Valde veic biedru naudu iemaksu uzskaiti un kontroli. 

 

 

 

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2010.gada 14.oktobrī. 

 

 


