Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2016.gada __________________
ar Nr. ___________________________

Biedrības
“Latvijas Regbija federācija”
STATŪTI

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Juridiskais statuss

1.1.

Politiskā neitralitāte

1.2.

Prioritārās tiesības

1.3.

Attiecības ar FIRA
un IRB

1.4.

Nosaukums

Darbības sfēra

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.6.

Biedri

1.7.

Tiesībspēja

1.8.

Attiecības ar valsti

1.9.

Darbības teritorija

1.10.

Norēķinu rēķini

1.11.

Atribūtika

1.12.

“Latvijas Regbija federācija”, turpmāk tekstā - LRF, ir juridiska
persona, kas ir atbildīga par regbija attīstību Latvijas Republikā un
darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, turpmāk tekstā - Statūti, Latvijas
Republikas Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
LRF savā darbībā ievēro politiskās neitralitātes principu, tajā netiek
pieļauta jebkāda veida diskriminācija attiecībā uz personas reliģisko
vai nacionālo piederību, dzimumu vai rasi.
LRF ir prioritāras tiesības regbija kā sporta veida attīstīšanā un
vadīšanā Latvijas Republikā, kā arī Latvijas regbija un tā interešu
pārstāvībā ārpus Latvijas Republikas.
LRF atzīst World Rugby, Rugby Europe un Olimpiskās hartas
vērtības un principus.
Nosaukums:
Latviešu valodā – Latvijas Regbija federācija;
Nosaukuma tulkojums angļu valodā – Latvian Rugby Federation;
Nosaukuma saīsinājums – LRF;
Nosaukuma saīsinājums angļu valodā – LRF.
LRF izmanto iespējas un izpilda pienākumus, kas saistīti ar tās
darbību regbija sfērā.
Šajos Statūtos norādīto mērķu un uzdevumu realizēšanai LRF uz
brīvprātības pamatiem apvieno reģionālās regbija federācijas, līgas,
klubus un citas juridiskas personas, turpmāk tekstā – LRF biedri,
kuras ir nodrošinājušas vismaz vienu komandu, kas piedalās
Latvijas regbija sacensībās jebkurā vecuma vai dzimuma grupā, vai
kura ir veikusi tādu ieguldījumu regbijā, kuru citi LRF biedri ir
atzinuši par būtisku. Uzskatāms, ka attiecīga LRF biedra
ieguldījums regbijā ir atzīts par būtisku, ja attiecīgais LRF biedrs
Statūtos noteiktajā kārtībā ir kļuvis par LRF biedru.
LRF ir civilā tiesībspēja, tā savā vārdā var iegūt mantiskas un
personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus. Tā var
būt prasītāja, atbildētāja, kā arī trešā persona tiesā.
Valsts neatbild par LRF saistībām un LRF neatbild par valsts
saistībām.
LRF ir tiesīga realizēt savu darbību visā Latvijas Republikas
teritorijā, kā arī aiz tās robežām.
LRF ir tiesīga atvērt kontus, tai skaitā valūtas kontus, bankas
iestādēs Latvijas Republikā un ārvalstīs.
LRF ir savs zīmogs, nosaukums un simbolika.

2. LRF DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES
Galvenais mērķis

2.1.

Darbības virzieni

2.2.

LRF darbības galvenais mērķis ir regbija kā sporta veida
attīstīšana un pilnveidošana Latvijas Republikā, kā arī Latvijas
regbija un tā interešu pārstāvība ārpus Latvijas Republikas.
LRF darbība tiek veikta sekojošos virzienos:
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

LRF biedru darbības koordinācija Latvijas Republikā, Latvijas
regbija attīstības programmas izstrāde un izpilde;
Latvijas regbija izlašu komandu veidošana, tās vadības un sastāva
apstiprināšana, treniņu un audzināšanas darba kvalitātes analīze;
dažāda līmeņa sacensību organizēšana, šo sacensību finansiālā s,
materiālās, informatīvās un metodiskās bāzes nostiprināšana;
metodisko un kvalifikācijas celšanas semināru un kursu
organizēšana, zinātniskās sporta metodikas izstrādāšana un
ieviešana;
sporta iekārtu un inventāra, patēriņa preču, suvenīru ražošana un
realizācija;
izdevējdarbība,
informatīvā,
konsultatīvā,
reklāmas
un
poligrāfijas darbība;
regbija un citu pasākumu sponsorēšana un cita veida atbalstīšana.
Sportistu, treneru, tiesnešu, citu regbija speciālistu, bērnu,
jauniešu un veterānu regbija stimulēšana, kā arī Latvijas regbija
tiesību un interešu aizsardzība;
ekspertu un konsultantu pakalpojumu sniegšana sporta būvju
tehniskā stāvokļa un pielietojuma novērtēšanā;
komandu, klubu, treneru, sportistu un citu regbija speciālis tu
apbalvošana, goda nosaukumu piešķiršana vai disciplinār a
sodīšana;
regbija materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācija s
sekmēšana, prasību noteikšana šīs bāzes stāvoklim un tās
atbilstībai mūsdienu regbija līmenim;
regbija popularizēšana Latvijas Republikā, regbija lomas
nostiprināšana veselīga dzīves veida veidošanai, Olimpiskā s
kustības ideālu ievērošanai un personu vispusīgai un harmoniska i
attīstībai.

3. LRF ĪPAŠUMS
Īpašums

3.1.

Īpašuma sastāvdaļas

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

LRF īpašums ir tai piederošie naudas līdzekļi un cita manta, kas
nepieciešama Statūtos noteiktās darbības realizēšanai.
LRF īpašumu veido:
valsts un pašvaldību budžeta asignējumi atsevišķu programmu
finansēšanai;
fizisko un juridisko personu ziedojumi, sponsorējumi un cits
finansiālais un mantiskais atbalsts;
biedru naudas un asociēto biedru naudas maksājumi;
maksa par spēlētāju licenču izsniegšanu;
soda naudas;
komandu sacensību dalības maksas;
ienākumi no ieejas biļešu pārdošanas LRF organizētajo s
pasākumos;
ienākumi no LRF atribūtikas un simbolikas realizācijas;
ienākumi no saimnieciskās darbības, tai skaitā reklāmas un audiovideo pārraižu translācijas.
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3.3.

LRF īpašuma veidošanā uz līguma pamata ar naudas vai
materiālajām iemaksām, kā arī ar ieguldīto darbu var piedalītie s
arī citas fiziskas un juridiskas personas, kuras nav LRF biedri.

4. LRF BIEDRI
Personu loks

4.1.

Lēmumi par jauna
biedra uzņemšanu

4.2.

Biedra izslēgšanas
kārtība

4.3.

Biedru tiesības

4.4.
4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
Biedru pienākumi

4.5.
4.5.1.

4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

Par LRF biedriem var kļūt sporta organizācijas, reģionālās regbija
federācijas, līgas, klubi un citas juridiskas personas, turpmāk
tekstā – LRF biedri, kuras ir nodrošinājušas vismaz vienu
komandu, kas piedalās Latvijas regbija sacensībās jebkurā vecuma
vai dzimuma grupā, vai kura ir veikusi tādu ieguldījumu regbijā,
kuru citi LRF biedri ir atzinuši par būtisku. Uzskatāms, ka
attiecīga LRF biedra ieguldījums regbijā ir atzīts par būtisku, ja
attiecīgais LRF biedrs Statūtos noteiktajā kārtībā ir kļuvis par LRF
biedru. Iestājoties LRF šīm personām, ir jāiesniedz LRF
Sekretariātam iesniegums, kas apliecina vēlmi kļūt par LRF
biedru, kā arī juridiskās personas reģistrācijas dokumentu kopijas.
Saņemtos dokumentus LRF Sekretariāts sagatavo izskatīšanai un
atbilstoša lēmuma pieņemšanai tuvākajā ikgadējā LRF Kongresā.
Attiecības starp LRF un tās biedriem regulē šie Statūti un citi LRF
pārvaldes institūciju izdoti dokumenti, kā arī atsevišķas
vienošanās, ja tādas ir.
Lēmumu par jauna biedra uzņemšanu LRF biedru skaitā pieņem
LRF Kongress.
LRF biedru var izslēgt no LRF ar LRF Kongresa lēmumu, ja LRF
biedrs nav nokārtojis savas finansiālās saistības pret LRF, ir
pārkāpis Statūtu noteikumus, nepilda LRF Kongresu, Valdes un
LRF komiteju, komisiju un padomju lēmumus un rīkojumus.
LRF biedram ir tiesības:
piedalīties LRF Kongresos un citos LRF organizētajos pasākumos
un balsot par Kongresos un citos pasākumos LRF biedru
balsojumam izvirzītajiem jautājumiem;
piedalīties sacensībās un piedalīties sacensību organizēšanā;
izmantot LRF tehnisko bāzi un inventāru;
saņemt balvas, diplomus un naudas prēmijas, kuras LRF ir
piešķīris konkrētiem Biedriem par izciliem sasniegumiem regbijā;
izstāties no LRF, parakstot iesniegumu brīvā formā, adresētu LRF
Valdei. LRF biedru ieguldītā nauda vai citi materiālie līdzekļi,
biedriem izstājoties, netiek atmaksāti.
LRF biedram ir pienākums:
precīzi ievērot LRF Kongresu, Valdes un LRF komiteju, komisiju
un padomju lēmumus un rīkojumus, kā arī LRF iekšējās kārtības
noteikumus;
regulāri maksāt LRF biedru naudu LRF Kongresa noteiktajā
apmērā;
LRF biedri ir materiāli atbildīgi par visu LRF inventāru, kas ir
nodots LRF biedru lietošanā;
LRF biedri ir atbildīgi par savu biedru, komandu spēlētāju un
amatpersonu attiecībām ar LRF.
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Savstarpējā
atbildība

4.6.

Goda biedri

4.7.

Asociētais biedrs

4.8.

LRF biedri neatbild par LRF saistībām un LRF neatbild par biedru
saistībām.
Par īpašiem nopelniem regbijā LRF Kongress ir tiesīgs piešķirt
LRF Goda biedra statusu atsevišķām juridiskām un fiziskā m
personām. LRF Goda biedriem ir tiesības piedalīties LRF
Kongresos un citos pasākumos ar padomdevēja tiesībām, bet bez
tiesībām piedalīties balsojumā. LRF Goda biedra pienākums ir
reprezentēt LRF Latvijā un ārvalstīs.
Juridiskās personas, kuras vēl neatbilst Statūtu 4.1.punktā
minētajiem LRF Biedru uzņemšanas kritērijiem, bet vēlas sniegt
ieguldījumu Latvijas regbijā un/vai nākotnē kļūt par LRF biedru,
ar LRF valdes lēmumu var tikt uzņemtas LRF asociētā biedra
statusā. LRF biedra kandidātam ir tiesības piedalīties LRF
Kongresos un citos pasākumos kā novērotājiem, bet bez tiesībā m
piedalīties balsojumā. Asociētajam biedram ir pienākums maksāt
LRF asociēto biedru maksu, ja LRF Kongress tādu ir noteicis.

5. KONGRESS
Kongresa definīcija

5.1.

Sasaukšanas vieta
un laiks

5.2.

Kārtējais kongress

5.3.

Ārkārtas Kongress

5.4.

Paziņojums

5.5.

Kongresa tiesības

5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.6.
5.6.7.

Augstākā LRF pārvaldes institūcija ir LRF Kongress (iepriekš un
turpmāk tekstā – Kongress), kas ir LRF biedru sapulce. Kongresā
LRF biedri īsteno savas tiesības piedalīties LRF pārvaldē.
Kongresa sasaukšanas vietu un laiku nosaka LRF Valde, ja
Latvijas Republikas normatīvie akti nenosaka savādāk.
Ikgadējo Kongresu sasauc Valde vienu reizi katru gadu līdz
kārtējā gada 31.maijam.
Ārkārtas Kongresu sasauc, ja to pieprasa revīzijas komisija, Valde
ar 2/3 (divu trešdaļu) balsu vairākumu no Valdes sastāva
kopskaita, vai biedri, kas kopā pārstāv ne mazāk par 1/10 (vienu
desmito) daļu no LRF biedru skaita.
Par kārtējā un ārkārtas Kongresa sasaukšanu Valde paziņo LRF
biedriem rakstveidā vai elektroniski (e-pasts, īsziņa, utt.), ne vēlāk
kā 2 (divas) nedēļas pirms Kongresa, nosūtot LRF biedriem
paziņojumus.
Vienīgi Kongresam ir tiesības:
lemt jautājumu par LRF Statūtu grozīšanu;
apspriest Biedrības finanšu izlietojumu;
apstiprināt LRF Valdes iesniegto LRF darbības uzdevumu
projektu kārtējam gadam;
apstiprināt LRF Valdes atskaites atbilstību atskaites gadā
apstiprinātajiem LRF darbības uzdevumiem;
apstiprināt LRF Valdes sagatavoto regbija attīstības plānu un tā
izpildes rezultātus;
apstiprināt LRF biedru naudas apmēru un LRF asociēto biedru
naudas piemērošanu un apmēru;
lemt jautājumu par LRF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai
reorganizāciju;

5.6.8.
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5.6.9.

5.6.10.
5.6.11.

5.6.12.

5.6.13.

Kvorums

5.7.

Balsošanas kārtība

5.8.

Lēmumu
pieņemšanas kārtība

5.9.

5.10.
Biedru piedalīšanās
regulējums

5.11.

atcelt vai atsaukt no amata un iecelt vai ievēlēt amatā LRF valdes
locekļus, LRF prezidentu un revīzijas komisijas locekļus, lemt par
prasību celšanu pret viņiem vai arī ar atteikšanos no prasības;
apstiprināt un grozīt instrukcijas, kuras savā darbībā jāievēro LRF
Valdei un revīzijas komisijai, kā arī apstiprināt un grozīt LRF
revīzijas komisijas reglamentu, ja Kongress šādu reglamentu atzīst
par vajadzīgu;
lemt par nekustamā īpašuma iegādi un atsavināšanu;
lemt par aizdevumu vai galvojumu izsniegšanu, kā arī aizdevumu
vai galvojumu saņemšanu, ja LRF kongress nav pilnvarojis LRF
valdi lemt par šajā apakšpunktā norādītajiem jautājumiem;
pilnvarot LRF valdi pieņemt lēmumus par aizdevumu vai
galvojumu izsniegšanu, kā arī aizdevumu vai galvojumu
saņemšanu;
lemt citus jautājumus, kurus saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem var izlemt vienīgi biedrības biedru sapulce.
Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no
visiem LRF biedriem.
Katram biedram Kongresā ir viena balss. Biedram nav
balsstiesību, ja Kongress lemj par darījuma noslēgšanu ar šo
biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
Balsošana Kongresā notiek atklāti, izņemot gadījumus, ja
Kongresā ar vienkāršu balsu vairākumu tiek noteikta aizklātā
balsošana. Kongresu vada Prezidents vai cits Kongresa ievēlēts
Kongresa vadītājs.
Lēmumus Kongress pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu,
izņemot lēmumus par LRF darbības izbeigšanu vai reorganizāciju,
kas jāpieņem ar 4/5 (četru piektdaļu) balsu vairākumu.
Kongress lemj par jebkuru citu darbības un pārvaldes jautājumu,
ja Kongress pieņem lēmumu par šī darbības un pārvaldes
jautājuma izskatīšanu un lemšanu.
LRF biedru piedalīšanos Kongresā un Kongresa norisi regulē šie
Statūti un Latvijas Republikas normatīvie akti.

6. VALDE
Izveidošana

6.1.

Definīcija un
funkcijas

6.2.

Valdes skaitlisko un personālo sastāvu uz četriem gadiem
apstiprina kongress. Valde sastāv no prezidenta un Valdes
locekļiem. Valdes kopējais sastāvs ir septiņi Valdes locekļi.
Valdes personālo sastāvu kongresam iesaka Prezidents, ko ar
balsojumu par katru no tiem apstiprina kongress. Ja kongress
Prezidenta iesniegto Valdes sastāvu neapstiprina, kongresa darbs
tiek pārtraukts uz divām nedēļām, kuru laikā Prezidentam ir
jāsastāda jauns Valdes sastāvs un jāiesniedz kongresam
apstiprināšanai.
LRF Valde ir pastāvīgi funkcionējoša pārvaldes institūcija, kas
organizē un nodrošina Kongresu lēmumu izpildi, kā arī vada un
pārstāv LRF ikdienas darbībā. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk
kā reizi mēnesī. Tās sasauc Prezidents vai, viņa prombūtnes laikā,
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Kvorums

6.3.

Darbības sfēra

6.4.
6.4.1.
6.4.2.

6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.
6.4.7.

6.4.8.
6.4.9.
6.4.10.
6.4.11.
6.4.12.
6.4.13.
6.4.14.
6.4.15.

6.4.16.
6.4.17.

Papildus noteikumi

6.4.18.
6.5.

viceprezidents. Valdes sēdes ir atklātas, un informācija par to
norises vietu, laiku un darba kārtību ir iepriekš pieejama LRF
biedriem, goda biedriem un asociētajiem biedriem.
Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vismaz pieci Valdes
locekļi. Lēmumus Valde pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja
klātesošo Valdes locekļu balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir
Prezidenta balss.
Valde vada visus LRF darbības veidus, tai skaitā:
sagatavo LRF darbības uzdevumu un budžeta projektu kārtējam
gadam un iesniedz to Kongresam apstiprināt;
nodrošina Kongresa apstiprināto LRF darbības uzdevumu
kārtējam gadam izpildi un atskaitās par to nākamā gada Kongresā;
sagatavo regbija attīstības plānu un iesniedz to Kongresam
apstiprināt;
atskaitās Kongresam par Kongresa apstiprinātā regbija attīstības
plāna izpildi;
pārvalda LRF saimniecību;
iegādājas un atsavina LRF kustamo īpašumu;
iegādājas un atsavina LRF nekustamo īpašumu, izsniedz un saņem
aizdevumus un galvojumus, ja LRF kongress ir pilnvarojis LRF
valdi šādu darbību veikšanai;
nodrošina LRF grāmatvedības uzskaites organizēšanu;
apstiprina LRF rīkoto pasākumu nolikumus, tāmes un kalendāros
plānus;
organizē visu apakšvienību, dienestu un amatpersonu darbu un
efektīvu sadarbību;
nodrošina LRF finansu līdzekļu izlietošanu saskaņā ar Statūtie m
un Kongresa pieņemtiem lēmumiem;
nosaka komandu dalības maksas, soda naudas un maksas par
licenču izsniegšanu;
sasauc Kongresus, kā arī apstiprina to darba kārtību;
lemj par LRF sadarbību ar citām organizācijām;
lemj par atsevišķu Valdes pilnvaru deleģēšanu LRF Valdes
locekļiem vai citām personām, kā arī, ja nepieciešams, par šo citu
personu statusa nosaukumu (konsuls, pārstāvis utml.), ja tas ir
nepieciešams, īstenojot deleģētās pilnvaras;
lemj par LRF izpildinstitūciju štatu sarakstu un izpildinstitūc iju
locekļu atalgojumu;
ieceļ LRF ģenerālsekretāru un nosaka LRF ģenerālsekretār a
pienākumus, kā arī izveido LRF sekretariātu;
pieņem darbā un atbrīvo no darba LRF darbības nodrošināšana i
nepieciešamo personālu un nosaka personāla darba pienākumus.
Jebkāda darbība, kuru pieprasa Prezidents vai Valdes locekļi,
pieļaujama bez iepriekšējas izskatīšanas Valdes sēdē, ja visi
Valdes locekļi ir rakstiski piekrituši lēmumam par šādas darbības
uzsākšanu. Šāds lēmums un rakstiski apstiprinājumi jāpievie no
nākamās Valdes sēdes protokolam. Viena vai vairāku Valdes
locekļu piedalīšanās sēdē telefona konferences veidā ir
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Ierobežojumi
dalībai balsojumā

6.6.

Pārstāvības tiesības

6.7.

Protokoli

6.8.

pieļaujama, ja visi Valdes locekļi, kuri piedalās sēdē, tam piekrīt
un dzird viens otru.
Valdes loceklis nepiedalās balsošanā, ja tiek izlemts jautājums par
kādu LRF biedru, kura izpildinstitūcijas sastāvā ir konkrētais
Valdes loceklis, vai jautājums par prasības celšanu pret kādu
Valdes locekli vai jautājums par atteikšanos no prasības pret viņu.
Prezidents ir tiesīgs pārstāvēt LRF atsevišķi, bet pārējie Valdes
locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LRF tikai kopā pa 3 (trim).
Valdes sēdes tiek protokolētas un parakstīti valdes sēžu protokoli
ir pieejami LRF biedriem, LRF Goda biedriem un LRF biedru
kandidātiem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā s
valdes sēdes norises.

7. LRF PREZIDENTS
Darbības sfēras

7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.2.

Viceprezidents

7.3.

LRF Prezidents ir Valdes priekšsēdētājs un:
sasauc un vada LRF Valdes sēdes;
paraksta LRF Kongresu un Valdes pieņemtos dokumentus;
pārstāv LRF un tās intereses attiecībās ar fiziskajām un
juridiskajām personām.
Prezidentu ievēl Kongress. Kandidāts ir ievēlēts pirmajā kārtā, ja
lēmums par viņa ievēlēšanu ir pieņemts ar vienkāršu balsu
vairākumu. Ja pirmajā kārtā kandidāts nav ievēlēts, tad otrajā kārtā
par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis vairāk balsu. Ja
otrajā kārtā vairāki kandidāti ir saņēmuši vienādu balsu skaitu, tad
trešajā kārtā piedalās tikai otrās kārtas uzvarētāji.
Prezidenta prombūtnes laikā Prezidenta funkcijas veic
Viceprezidents, kuru ievēl LRF valde no LRF valdes locekļu
vidus.

8. LRF SEKRETARIĀTS
Definīcija

8.1.

Atbildība

8.2.
8.2.1.
8.2.2.

Ģenerālsekretārs
Ģenerālsekretāra
pienākumi

8.2.3.
8.4.
8.5.

Sekretariāts ir LRF administratīvā institūcija, kuru izveido ar
Valdes lēmumu, nosakot algoto darbinieku skaitu un štatu
sarakstu. Sekretariāts savu darbību veic saskaņā ar Valdes
apstiprinātu nolikumu.
Sekretariāts ir atbildīgs par šādu administratīvu jautājumu
risināšanu:
Kongresu, Valdes, komiteju, komisiju un citu LRF institūc iju
lēmumu īstenošanu;
Kongresu, kā arī Valdes un citu LRF institūciju sēžu sagatavošanu
un protokolēšanu;
Sabiedrisko attiecību risināšanu.
Ģenerālsekretārs ir Sekretariāta vadītājs. Ģenerālsekretāru ieceļ
Valde un noslēdz ar ģenerālsekretāru darba līgumu.
Ģenerālsekretārs ir atbildīgs par visu Sekretariāta pienākumu
izpildi. Valde Ģenerālsekretāram var papildus noteikt arī citus
pienākumus.
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9. LRF PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS, KOMITEJAS UN PADOMES
Saraksts
Priekšsēdētāju
apstiprināšana

9.1.
9.2.

Priekšsēdētāja
kompetence

9.3.

Biroji un ekspertu
grupas

9.4.

Ziņojumi un
informācija

9.5.

Komisiju skaitu un to darbības virzienu nosaka Valde.
Valde apstiprina katras pastāvīgās komitejas, komisijas un
padomes priekšsēdētāju, vienu vai vairākus vicepriekšsēdētājus un
locekļus. Pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs var būt Valdes
loceklis. Jebkurš Valdes loceklis var darboties vairāk kā vienā
komitejā.
Komitejas, komisijas vai padomes priekšsēdētājs pārstāv savu
komiteju,
komisiju
vai
padomi.
Konsultējoties
ar
ģenerālsekretāru, priekšsēdētājs nosaka sēžu datumus, ir atbildīgs
par atbilstošu darbību veikšanu un regulāri ziņo Valdei par šo
darbību.
Katrai komitejai, komisijai vai padomei ir tiesības izveidot birojus
un ekspertu grupas.
Katra komiteja, komisija vai padome sniedz Valdei ziņojumus un
informāciju. Valdei, pieņemot atbilstošu lēmumu, ir tiesības
deleģēt Valdes pilnvaras kādai komiteijai, komisijai vai padomei
tādā kārtībā un apmērā, kā norādīts Valdes lēmumā.

10. SACENSĪBAS
Ekskluzīvās tiesības

10.1.

Reglamentu
apstiprināšana

10.2

LRF vienīgajai Latvijas Republikā ir tiesības pieteikt nacionālā s
izlases un klubu komandas World Rugby un Rugby Europe
organizētājām sacensībām. Organizēt un atcelt Latvijas mēroga
sacensības regbijā, kurās piedalās LRF biedri, akceptēt nacionā lo
izlašu piedalīšanos citās sacensībās, kā arī akceptēt LRF biedru
organizētas sacensības.
LRF Valde apstiprina Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa
izcīņas sacensību, kā arī citu LRF organizēto sacensību
reglamentu un reglamentu par regbistu pārejām.

11. LRF DISCIPLINĀRIE NOTEIKUMI
Sodi

11.1.

Tiesības uzlikt sodu

11.2.
11.3.

Par spēles noteikumu pārkāpšanu un LRF Statūtu, reglamentu,
lēmumu un direktīvu pārkāpšanu LRF biedriem un LRF biedru
pārstāvjiem (fiziskām personām) var tikt piemēroti sodi saskaņā
ar LRF Disciplināro reglamentu.
Disciplinārus sodus ir tiesīgi uzlikt tikai LRF Disciplinār ā
komisija.
Disciplinārās komisijas lēmumus var pārsūdzēt LRF valdē.
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12. LRF DARBĪBAS KONTROLE UN REVĪZIJA
Revīzijas komisijas
locekļi

12.1.

Ierobežojumi
revīzijas komisijas
locekļiem
Revīzijas komisijas
tiesības

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

LRF finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību LRF statūtiem un
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī LRF finanš u
grāmatvedību kontrolē revīzijas komisija 3 (trīs) locekļu sastāvā,
kā arī pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu
izskatīšanai.
Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt LRF valdes locekļi.
Revīzijas komisija ir tiesīga revidēt visu LRF mantu un naudas
līdzekļus.
Revīzijas komisija veic LRF revīziju ne retāk kā reizi kalendārajā
gadā.
Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu
vairākumu.
Revīzijas komisijas darbību regulē Latvijas Republikas
normatīvie akti un LRF revīzijas komisijas reglaments, ja
Kongress to ir apstiprinājis.
LRF revīzijas komisijas locekļus ievēl Kongress uz četriem
gadiem.

13. DARBĪBAS IZBEIGŠANA
Darbības
izbeigšanas
gadījumi

13.1.
13.1.1.
13.1.2.

Likvidācijas kārtība

13.2.

LRF darbība var tikt izbeigta:
saskaņā ar Kongresa lēmumu;
ar tiesas nolēmumu un citos Latvijas Republikas normatīvajo s
aktos paredzētos gadījumos.
LRF likvidācija var notikt saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu noteikumiem.

Statūti apstiprināti
biedrības “Latvijas Regbija federācija”
kongresa 2016. gada 21. maija sapulcē
Biedrības
“Latvijas Regbija federācija”
Prezidents, valdes loceklis Aleksandrs Zuments ______________________________________
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