BIEDRĪBAS
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apstiprināta ar biedru kopsapulces 2018. gada 5. aprīļa lēmumu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir "Latvijas golfa federācija", saīsinātais nosaukums
- "LGF", angļu valodā - "Latvian Golf Federation", turpmāk - Federācija.
1.2. Federācija ir brīvprātīga sporta biedrību apvienība, kas veidota, lai realizētu šajos statūtos
noteiktos darbības virzienus un sasniegtu nospraustos mērķus.
1.3. Federācija ir nodibināta uz neierobežotu laiku.
2. Darbības mērķi, uzdevumi
2.1. Federācijas darbības mērķi ir:
2.1.1. vadīt un koordinēt darbu golfa sporta veidā;
2.1.2. koordinēt golfa attīstību Latvijā, kas vērsts uz veselīgas atpūtas organizēšanu,
fizisko un garīgo spēju atjaunošanu un paaugstināšanu, kā arī augstu rezultātu
sasniegšanu sportā kā Latvijas Republikā, tā ārzemēs;
2.1.3. pārstāvēt golfa sporta veidu attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās.
2.2. Federācijas uzdevumi ir:
2.2.1. veicināt golfa attīstību Latvijas Republikā;
2.2.2. atbalstīt jaunu golfa laukumu veidošanu Latvijas Republikā;
2.2.3. pasākumu organizēšana Latvijas Republikā;
2.2.4. starptautisku pasākumu organizēšana;
2.2.5. veselīga dzīvesveida reklamēšana;
2.2.6. golfa popularizēšana Latvijas Republikā;
2.2.7. piedalīšanās starptautiskajos sporta pasākumos un forumos;
2.2.8. pārstāvība starptautiskajā līmenī;
2.2.9. cita veida LR likumdošanā atļauta darbība, kas vērsta uz Federācijas nosprausto
mērķu sasniegšanu.
2.3. Federācija savā darbībā ievēro Karaliskās Sentendrūsas Golfa kluba Golfa noteikumus un
Amatiera statusa noteikumus,
2.4. Federācija savā darbībā ievēro antidopingu konvenciju prasības.
3. Federācijas biedri
3.1. Par Federācijas biedriem var būt jebkura sporta biedrība, kā arī cita juridiska persona,
kura vēlas un var palīdzēt Federācijas programmas īstenošanā, kā arī fiziskas personas šo
statūtu 3.2.1. punktā noteiktajos gadījumos. Federācijas biedri tiek uzņemti ar biedru
kopsapulces lēmumu, pamatojoties uz Federācijas valdes rekomendāciju. Biedru kopsapulces
lēmums nav pārsūdzams. Lēmumus stājas spēkā pēc Federācijas kopsapulces noteiktās
iestāšanās maksas veikšanas. Juridiskai personai, kura vēlas iestāties Federācijā, ir jāiesniedz
tās pārstāvju rakstisks iesniegums Federācijas valdei par uzņemšanu Federācijā, kā arī
juridiskās personas statūtu un reģistrācijas apliecības kopija, un citi dokumenti, kas apliecina
tās statūtos noteikto attiecīgo lēmumu pieņemšanu. Federācijas valde izlemj rekomendēt vai
nerekomendēt biedru kopsapulcei uzņemt kandidātu Federācijā.
3.2. Federācijas biedri tiek iedalīti:
3.2.1. goda biedri:
par goda biedru pēc valdes ierosinājuma biedru kopsapulce var ievēlēt fizisku personu,
kas īpaši veicinājusi Federācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu un kam Federācija tādā

veidā vēlas parādīt savu cieņu un pateicību. Goda biedriem nav balsstiesību, un tie ir
atbrīvoti no iestāšanās un biedru naudas maksājumiem;
3.2.2. biedri:
par biedru var būt juridiska persona, kas stājoties Federācijā ir samaksājusi kopsapulces
noteikto iestāšanās maksu un regulāri veic Federācijas biedra naudas maksājumus.
3.3. iestājoties Federācijā, ir jāmaksā iestāšanās maksa, kā arī ik gadu jāmaksā Federācijas
biedra nauda. Iestāšanās maksas un biedra maksas apjomu katru gadu apstiprina biedru
kopsapulce pēc valdes priekšlikuma.
3.4. Federācijas biedriem ir tiesības:
3.4.1. piedalīties Federācijas pārvaldē, darbā, Federācijas programmu īstenošanā;
3.4.2. saņemt informāciju no Federācijas valdes par tālāko Federācijas darbību un citām
Federācijas aktualitātēm;
3.4.3. piedalīties Federācijas valdes sēdēs, ja tiek izskatīts jautājums par Federācijas
biedru organizāciju atbalstāmo darbības programmu īstenošanu;
3.4.4. saņemt palīdzību no Federācijas, ja tas atbilst Federācijas statūtos noteiktajiem
mērķiem un uzdevumiem;
3.4.5. brīvprātīgi izstāties no Federācijas, par to iesniedzot iesniegumu Federācijas
valdei. Izstājoties no Federācijas, iestāšanās maksa un biedra maksas netiek atmaksātas,
3.5. Federācijas biedriem ir sekojoši pienākumi:
3.5.1. savā darbībā ievērot Federācijas statūtus un Federācijas lēmumus;
3.5.2. palīdzēt īstenot Federācijas darbības programmas;
3.5.3. sniegt materiālu atbalstu Federācijai;
3.5.4. regulāri veikt Federācijas noteiktos biedra maksājumus;
3.5.5. nepieļaut darbības, kas ir pretrunā ar Federācijas darbības pamatprincipiem un kas
varētu nodarīt materiālus vai morālus zaudējumus Federācijai.
3.6. Ja Federācijas biedrs nav veicis Federācijas biedra maksājumus ilgāk par sešiem
mēnešiem, tas pēc valdes attiecīga lēmuma zaudē balsstiesības Federācijas kopsapulcē,
savukārt ja nav veicis Federācijas biedra maksājumus ilgāk par desmit mēnešiem, tas ar valdes
lēmumu zaudē biedra statusu.
3.7. Federācijas biedrs var tikt izslēgts no Federācijas, pamatojoties uz Federācijas valdes
lēmumu, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš
Federācijas statūtu pārkāpums vai arī biedra darbība, kas ir pretrunā ar vispārējiem Federācijas
darbības pamatprincipiem un tās rezultātā Federācijai ir radušies morāli vai materiāli
zaudējumi.
3.8. Federācijas valde piecu dienu laikā rakstveidā paziņo biedram lēmumu par viņa
izslēgšanu no Federācijas un šā lēmuma motivāciju.
3.9. Federācijas biedram, kas izslēgts no Federācijas, pamatojoties uz 3.8.punktu, 10 dienu
laikā pēc paziņojuma par izslēgšanu saņemšanas, ir tiesības pārsūdzēt valdes lēmumu
Federācijas kopsapulcē. Sūdzība jāiesniedz rakstveidā.
3.10. Federācijā tiek izveidots Federācijas biedru reģistrs, kuru ved valde. Tajā norādīts
juridiskās personas nosaukums un adrese, kā arī tiek fiksētas Federācijas biedru iemaksas,
sniegtā palīdzība un cita nepieciešamā informācija.
4. Federācijas struktūrvienības
4.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Federācijas teritoriālās un citas
struktūrvienības.
4.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Federāciju regulē
struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Federācijas biedru kopsapulce.
5. Federācijas organizatoriskā struktūra

5.1. Federācijas pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde.
5.2. Federācijas biedru kopsapulce ir augstākā Federācijas lēmējinstitūcija,
5.3. Kontroles un revīzijas funkcijas Federācijā veic revidents.
6. Federācijas biedru kopsapulce
6.1. Valde sasauc kārtējo Federācijas biedru kopsapulci ne retāk kā vienu reizi gadā un ne
vēlāk kā četrus mēnešus pēc saimnieciskā gada noslēguma.
6.2. Steidzamu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar federācijas darbību un, kas neietilpst
Federācijas valdes kompetencē, kā arī citu īpaši svarīgu jautājumu risināšanai, valde sasauc
ārkārtas biedru kopsapulci.
6.3. Valdei ir pienākums nekavējoties sasaukt Federācijas biedru kopsapulci, ja to rakstveidā,
norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru.
6.4. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces par to
ierakstītā vēstulē pa pastu, faksu vai elektronisko pastu nosūtot uzaicinājumu visiem biedriem.
6.5. Katram biedram kopsapulcē ir 1 balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj
par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
6.6. Federācijas biedru kopsapulci vada Prezidents, vai tā prombūtnes laikā no biedru vidus
ievēlēts sapulces vadītājs.
6.7. Federācijas biedru kopsapulce ir tiesīga lemt, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no
Federācijas biedriem.
6.8. Ja Federācijas biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk
kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc biedru kopsapulci ar tādu pašu dienas kārtību. Sasauktā
biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai
tādā gadījumā, ja biedru kopsapulcē piedalās vismaz divi Federācijas biedri.
6.9. Federācijas biedru kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus,
kad kopsapulce pieņem motivētu lēmumu par citādu norises kārtību.
6.10. Federācijas biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse
no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Federācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
6.11. Tikai Federācijas biedru kopsapulce ir tiesīga:
6.11.1. izdarīt grozījumus Federācijas statūtos;
6.11.2. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus un revidentu;
6.11.3. lemt par Federācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
6.11.4. izskatīt valdes ziņojumus, apstiprināt Federācijas darbības gada pārskatus un
budžetus;
6.11.5. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;
6.11.6. risināt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Federācijas darbību un kas nav
valdes kompetencē.
6.12. Federācijas biedru kopsapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta kopsapulces
vadītājs un protokolists.
7. Federācijas valde
7.1. Federācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem.
Izpildinstitūcijas pilnvaru termiņš nav garāks par četriem gadiem.
7.2. Valdes sastāvā ietilpst prezidents, un trīs prezidenta vietnieki, kurus ievēl biedru
kopsapulce. Prezidents pārstāv Federāciju atsevišķi, prezidenta vietnieks ir tiesīgs pārstāv
Federāciju tikai kopīgi ar 2 (diviem) citiem prezidenta vietniekiem.
Federācijas vārdā:

__________________________
Armands Puče
Prezidents
Kopsapulces vadītājs
Protokolists

