
LVS BIEDRI 

LVS biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi 

 

1.  LVS biedrs var būt jebkura juridiska persona, kura sekmē vieglatlētikas sportu Latvijā. 

LVS biedram jābūt reģistrētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. 

2.  Persona, kas vēlas kļūt par LVS biedru, kopā ar šīs juridiskās personas statūtu kopiju 

LVS valdei iesniedz lūgumu uzņemt šo juridisko personu par LVS pagaidu biedru. 

3.  LVS pagaidu biedra uzņemšana par LVS biedru notiek nākamajā LVS kongresā. 

4.  Līdz uzņemšanai par LVS biedru LVS pagaidu biedra tiesības un pienākumi ir saistīti 

ar LVS statūtu, kā .arī IAAF konstitūcijas prasību ievērošanu. LVS pagaidu biedram ir 

tiesības piedalīties LVS organizētajos visos pasākumos. 

5.  Tūlīt pēc uzņemšanas LVS, tās biedrs iegūst LVS biedra visas tiesības, tai skaitā 

tiesības piedalīties un balsot LVS kongresā. 

6.  LVS katram biedram LVS kongresā ir viena balss. LVS biedram nav balsstiesību, ja 

LVS kongress lemj par darījumu slēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas 

izbeigšanu pret šo biedru. 

7.  LVS biedrs var jebkurā laikā izstāties no LVS, iesniedzot rakstisku iesniegumu LVS 

valdei. 

8.  LVS biedru var izslēgt no LVS, pamatojoties uz LVS valdes lēmumu. Jebkurā 

gadījumā LVS biedru var izslēgt no LVS, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu 

iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms rupjš LVS statūtu pārkāpums vai būtiska 

kaitējuma nodarīšana LVS. Arī par ikgadējās biedru naudas nemaksāšanu, ja biedru 

nauda nav samaksāta sešu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās, LVS 

biedru ar LVS valdes lēmumu var izslēgt no LVS. LVS valdei ir pienākums piecu 

dienu laikā rakstveidā paziņot LVS biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no LVS un 

šā lēmuma motivāciju (pamatojumu). 

 

 

 

9.  LVS biedram ir šādi pienākumi: 

9. l.  ievērot LVS statūtus, kā arī IAAF konstitūcijas un noteikumu prasības, un pēc iespējas 

panākt, lai tos ievērotu LVS visi biedri; 

9.2. pildīt LVS kongresa un valdes lēmumus; 

9.3.  regulāri maksāt biedru naudu, kuras apmēru noteicis LVS kongress; 

9.4.  sniegt informāciju par savu darbību LVS valdes noteiktajos termiņos; 

9.5.  ar savu darbību sekmēt aktīvu līdzdalību un atbalstīt LVS mērķu un uzdevumu 

realizēšanu; 

9.6.  risināt savus jautājumus patstāvīgi, saskaņā ar LVS statūtiem un citiem LVS 

saistošajiem dokumentiem, kuru zināšana ir viens no iestāšanās LVS noteikumiem; 

10.  LVS biedram ir šādas tiesības: 

10. l.  būt pārstāvētam LVS kongresā ar vienu balsstiesīgu delegātu; 

10.2.  piedalīties LVS pārvaldē LVS statūtos noteiktā kārtībā; 

10.3  saņemt informāciju par LVS darbību, tai skaitā iepazīties ar LVS visu institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

10.4. piedalīties LVS organizētajos visos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LVS 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli; 

10.5.  brīvi darboties citās biedrībās, organizācijās un to apvienībās; 

10.6.  piedalīties LVS projektu, programmu izstrādē un realizēšanā; 

10.7.  lietot LVS atribūtiku. 
Izraksts no LVS statūtiem 


