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1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
  

1.1. Biedrība “Latvijas LAKROSA federācija” (turpmāk tekstā lietots saīsinājums 

“Biedrība”) ir juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar šiem statūtiem, Biedrību un 

nodibinājumu likumu ,Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Biedrības pieņemtajiem tiesību aktiem. Biedrības nosaukums tulkojumā angļu 

valodā ir “Latvian LACROSSE federation”. 

1.2. Biedrība ir patstāvīga sporta biedrība Latvijas Republikā, kas, ievērojot brīvprātības 

principus, apvieno lakrosa, interkrosa un citus ar lakrosa spēli un tās paveidiem 

saistītus klubus, organizācijas, sekcijas, sportistus, speciālistus un juridiskās 

personas, kas aktīvi nodarbojas un veicina lakrosa spēles attīstību Latvijā.  

1.3. Biedrība ir vienīgā organizācija Latvijas Republikā, kura ir tiesīga pārstāvēt Latviju 

Starptautiskajā Lakrosa federācijā (LF), Eiropas Lakrosa federācijā (ELF), 

Starptautiskajā Interkrosa federācijā (FIIC) un citās ar lakrosu saistītās 

starptautiskajās organizācijās un apvienībās saskaņā ar minēto organizāciju statūtiem 

un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Biedrība sadarbojas ar citu valstu radniecīgām 

organizācijām, klubiem un apvienībām.  

1.4. Biedrībai ir juridiskas personas statuss, tā patstāvīgi veido savu iekšējo 

organizatorisko struktūru. Biedrībai ir zīmogs, sava simbolika, tai var būt norēķinu 

konti Latvijas un ārvalstu bankās.  

1.5. Biedrības darbības rezultātā gūtie ienākumi tiek izmantoti lakrosa un tā dažādo 

paveidu attīstībai Latvijas Republikā un citiem šajos statūtos paredzētiem mērķiem. 

1.6. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu, tā neatbild par savu biedru 

saistībām, tāpat kā biedri neatbild par Biedrības saistībām.  

1.7. Biedrība attiecībā uz saviem biedriem realizē funkcijas, kuras biedri deleģējuši 

Biedrībai atbilstoši šiem Statūtiem un atbilstoši šiem Statūtiem pieņemtiem 

Biedrības tiesību dokumentiem. Biedrība darbojas, balstoties uz demokrātiskiem 

principiem un ievērojot visu biedru intereses. 

1.8. Biedrība savā darbībā ievēro antidopinga konvencijas prasības. 

  

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI 
  

2.1. Biedrības mērķi ir:  

2.1.1. attīstīt, pilnveidot un reklamēt lakrosu kā sporta veidu Latvijā. Šeit un 

turpmāk ar lakrosu tiek saprasti visi šā sporta veida dažādie un atšķirīgie veidi 

(paveidi), tostarp lauka lakross (angļu val.: Field Lacrosse), telpu lakross 

(angļu val.: Box Lacrosse), interkross, kā arī citi šā sporta veida paveidi;  

2.1.2. vadīt Latvijas lakrosa integrāciju starptautiskajā sporta kustībā.  

 2.2. Biedrība, tās mērķu realizēšanai, veic šādas darbības:  

2.2.1. organizē visu vecuma grupu un līmeņu lakrosa sacensības Latvijā;   

2.2.2. pārstāv Latvijas lakrosa intereses starptautiskajās sporta organizācijās;  

2.2.3. organizē Latvijas nacionālo izlašu un klubu līdzdalību starptautiskajās 

lakrosa sacensībās;  

2.2.4. risina Latvijas lakrosa klubu, spēlētāju un tiesnešu tiesiskās attiecības 

Biedrības pieņemto tiesību aktu ietvaros;  
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2.2.5. organizē lakrosa treneru un tiesnešu sagatavošanu;  

2.2.6. koordinē Latvijas nacionālo izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu 

piedalīšanos, pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās 

sacensībās;  

2.2.7. organizē sacensības ar Latvijas nacionālo lakrosa izlašu piedalīšanos 

Latvijas Republikā, Latvijas Republikas lakrosa čempionātus, kā arī citas 

lakrosa 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 lakrosa sacensību noteikumus Latvijā, kā arī ar 

Biedrības darbību un lakrosa organizēšanu saistītos tiesību aktus;  

2.2.9. koordinē Biedrības biedrus Latvijas Republikā, izstrādā, pilnveido lakrosa 

darbības programmu un uzrauga tās izpildi.  

   

3. BIEDRI, TO IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ,  

IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA NO BIEDRĪBAS 

 3.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona, kuras darbība saistīta ar lakrosu un 

kura ieinteresēta lakrosa attīstībā.  

3.2. Persona, kas vēlas iestāties Biedrībā, iesniedz Biedrības valdei rakstisku pieteikumu, 

kuram pievienoti šādi dokument: 

3.2.1. apliecinājums par personas līdzšinējo ieguldījumu lakrosa attīstībā vai realizētie 

projekti; 

3.2.2. vismaz viena Biedrības biedra rekomendācija. 

3.3. Persona, kas Biedrības valdei ir iesniegusi pieteikumu par iestāšanos Biedrībā, 

sākotnēji ir tiesīga pretendēt uz asociētā biedra statusu. Lēmumu par personas 

uzņemšanu Biedrībā pieņem valde, pamatojoties uz personas pieteikumu un tam 

pievienotajiem dokumentiem.  

Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā viena mēneša 

laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kur izskata 

pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs viņa viedokļa uzklausīšanai. 

Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu 

lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.  

3.4. Asociētā biedra statuss tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku, savukārt pēc viena gada 

no uzņemšanas asocietēta biedra statusā asociētais biedrs ir tiesīgs pretendēt uz 

pilntiesīga Biedrības biedra statusu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Biedrības valdei. 

Asociētam biedram ir Statūtos noteiktās biedra tiesības un pienākumi, izņemot: 

3.4.1. asociētam biedram nav balsstiesību biedru sapulcēs; 

3.4.2. asociētam biedram ir jāmaksā biedra iestāšanās maksājums un puse no noteiktās 

ikgadējās biedra maksas. 

3.5. Īpašos gadījumos, novērtējot pieteicēja ieguldījumu lakrosa attīstībā, valde var lemt 

par biedra statusa piešķiršanu bez asociētā biedra statusa iegūšanas. 
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3.6. 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 Biedru sapulce var noteikt, ka viņš var iesniegt 

atkārtotu pieteikumu ne āgrāk kā pēc diviem gadiem no sapulces lēmuma 

pieņemšanas.  

3.7. Biedru sapulce var piešķirt Biedrības biedram neaktīvā biedra statusu, ja Biedrības 

biedrs nav veicis aktīvu darbību ar lakrosu saistītā jomā vismaz vienu pilnu gadu. 

3.8. Par aktīvu darbību ar lakrosu saistītā jomā tiek uzskatīts, ja biedrs vai biedra 

kandidāts kā komanda iepriekšējā kalendārajā gadā ir piedalījies Biedrības 

organizētājā Latvijas Republikas lakrosa čempionātā, vai šāda dalība bijusi vismaz 

divās trešdaļās no attiecīgā gada Biedrības organizētā Latvijas Republikas lakrosa 

čempionāta spēlēm. 

3.9. Neaktīvā biedra statuss tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku, līdz brīdim, kad attiecīgais 

biedrs ir atsācis aktīvu darbību ar lakrosu saistītā jomā, par ko lemj biedru sapulce pēc 

attiecīga neaktīvā biedra iesnieguma saņemšanas. Neaktīvam biedram ir Statūtos 

noteiktās biedra tiesības un pienākumi, izņemot: 

3.9.1. neaktīvam biedram nav balsstiesību biedru sapulcēs; 

3.9.2. neaktīvam biedram ir jāmaksā puse no noteiktās ikgadējās biedra maksas. 

3.10. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.  

3.11. Valde ved biedru reģistru, atsevišķi izdalot asociētos biedrus, biedrus un neaktīvos 

biedrus. Ar brīdi, kad persona ierakstīta biedru reģistrā, tā iegūst biedra tiesības, kā 

arī pilda biedra pienākumus, kā arī maksā biedru sapulces noteikto ikgadējo biedra 

maksu. 

3.12. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja biedrs iepriekšējā 

kalendārajā gadā nav veicis aktīvu darbību ar lakrosu saistītā jomā. 

3.13. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:  

3.13.1. biedrs vairāk kā divus mēnešus nav maksājis biedra iestāšanās maksājumu 

vai biedru sapulces noteikto ikgadējo biedra maksu;  

3.13.2. biedrs nepilda šajos Statūtos noteikto vai citus Biedrības pārvaldes institūciju 

pieņemtos lēmumus;  

3.13.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;  

3.13.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā šiem Statūtiem vai ir pretrunā sporta 

ētikas principiem vai Latvijas Republikas tiesību aktiem.  

3.14. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 

izslēdzamo biedru un ļaujot viņam paust savu viedokli. Izslēdzamā biedra 

neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra 

izslēgšanu no Biedrības un lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam 

biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.  

3.15. Biedra tiesības:  

3.15.1. piedalīties biedru sapulcē un citu Biedrības pārvaldes institūciju darbā;  

3.15.2. piedalīties Biedrības pārvaldē;  

3.15.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tostarp iepazīties ar visu 

Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; iepazīties ar 

Biedrības noslēgto līgumu reģistru un šo līgumu saturu; 
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3.15.4. saņemt Biedrības izdotos informatīvos biļetenus un citus materiālus;  

3.15.5. piedalīties Biedrības rīkotajās sacensībās un citos pasākumos;  

3.15.6. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 

Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.  

3.16. Biedra pienākumi:  

 3.16.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces, valdes un padomes 

lēmumus; 

 3.16.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

 3.16.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu, 

tostarp aktīvi reklamēt lakrosa sporta veidu un piedalīties tā attīstības veicināšanā 

Latvijā; 

 3.16.4. savlaicīgi paziņot Biedrībai par sacensību rīkošanu, kā arī par citiem 

pasākumiem; 

3.16.5. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju.  

 

3.17. 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 
 

4.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir:  

4.1.1. biedru sapulce;  

4.1.2. padome; 

4.1.3. valde;. 

Biedru sapulce  

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. Biedru sapulces kompetence:  

4.3.1. grozījumu veikšana statūtos;  

4.3.2. valdes un padomes locekļu, revidenta ievēlēšana un atsaukšana;  

4.3.3. lēmuma pieņemšana par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 

reorganizāciju;  

4.3.4. gada pārskata apstiprināšana; 

4.3.5. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces 

kompetencē;  

 

4.3.6. biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un 

citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē. 

4.4. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas biedru sapulces:   

4.4.1. kārtējo biedru sapulci reizi gadā sasauc valde;  

4.4.2. ārkārtas biedru sapulci valde sasauc nekavējoties, ja to rakstveidā  pieprasa ne 

mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, valdes priekšsēdētājs (prezidents), 

padome vai valde, norādot sasaukšanas iemeslu.  

4.5. Biedru sapulci sasauc ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, paziņojot biedriem 
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par sapulces norises vietu, laiku un darba kārtību.  

4.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse 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.  

4.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un 

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

biedriem.  

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. pastāvīgajiem padomes locekļiem, kuru skaitu nosaka biedru sapulce ar savu 

lēmumu;  

4.8.2. saskaņā ar Statūtu 4.12. punktu pieaicinātajiem padomes locekļiem.  

4.9. Padomes kompetencē ietilpst:  

4.9.1. valdes locekļu ieteikšana;  

4.9.2. valdes darbības pastāvīga uzraudzība;  

4.9.3. padome uzrauga, lai Biedrības lietas tiek kārtotas saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, Biedrības Statūtiem un biedru sapulces lēmumiem;  

4.9.4. uzrauga apstiprinātās lakrosa attīstības programmas izpildi.  

 4.10. Padomi uz četriem gadiem ievēl biedru sapulce. Padomes loceklis nevar uzticēt 

savu pienākumu pildīšanu citai personai.  

 4.11. Biedru sapulce ievēl pastāvīgos padomes locekļus. Padomes locekļu skaitu nosaka 

biedru sapulce.   

4.12. Pēc valdes priekšsēdētāja (prezidenta) priekšlikuma īpašos gadījumos par padomes 

locekli biedru sapulce ievēl sponsora vai atbalstītāja pārstāvi uz atlikušo Biedrības 

padomes pilnvaru termiņu.   

 4.13. Ja padomes loceklis tiek atsaukts vai atstāj amatu pirms padomes termiņa beigām, 

tad padomē uz amatu atstājušā vai atsauktā padomes locekļa atlikušo pilnvaru 

termiņu var ievēlēt jaunu padomes locekli.  

4.14. Biedru sapulce ievēl padomes priekšsēdētāju. Par Biedrības padomes locekli nevar 

ievēlēt Biedrības valdes locekli vai revidentu.   

4.15. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, un tās sasauc padomes 

priekšsēdētājs.4.16. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no 

padomes locekļiem. Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu 

vairākumu.  

Valde  

4.18. Valde ir Biedrības pārvaldes institūcija, kura pārzina un organizē Biedrības lietas 

un tā atrodas padomes uzraudzībā. Valde pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās 

līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, biedru sapulces, padomes un valdes 

lēmumiem. Valde organizē Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar 



7 

 

normatīvajiem aktiem, pilda biedru sapulces, padomes un valdes pieņemtos 

lēmumus un veic citus pienākumus saskaņā ar Statūtos noteikto kompetenci. 

4.19. Valdes kompetence:  

4.19.1. organizēt biedru sapulces un padomes pieņemto lēmumu izpildi;  

4.19.2. sniegt ikgadējo ziņojumu biedru sapulcei par Biedrības darbības rezultātiem;  

4.19.3. sagatavot iesniegšanai padomei Biedrības budžetu nākamajam gadam;  

4.19.4. sagatavot iesniegšanai biedru sapulcei atskaiti par Biedrības iepriekšējā gada 

budžeta izpildi;  

4.19.5. atbildēt par pareizu Biedrības budžeta izpildi un kontrolēt to, grozīt 

apstiprināto budžetu pamatposteņu ietvaros;  

4.19.6. noteikt prēmiju un stipendiju lielumus Biedrības biedriem, sportistiem, 

algotajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, ievērojot Biedrības finanšu iespējas;  

4.19.7. apstiprināt Latvijas lakrosa sacensību kalendāru, Biedrības rīkoto sacensību 

nolikumus;  

4.19.8. Biedrības kompetences robežās izšķirt biedru strīdus;  

4.19.9. uzticēt savas pilnvaras konkrētā jautājuma risināšanā valdes priekšsēdētājam 

(prezidentam) vai kādam citam valdes loceklim, par to pieņemot īpašu valdes 

lēmumu;  

4.19.10. noteikt maksu par spēlētāju licencēm, ārzemju spēlētāju un komandu 

atļaujām piedalīties Latvijas Republikas čempionātos;  

4.19.11. lemt par biedra uzņemšanu Federācijā un izslēgšanu no tās;  

4.19.12. sagatavot gada pārskatu;  

4.19.13. algot darbiniekus Biedrības ikdienas darba organizācijai un veikšanai ;  

4.19.14. pieprasīt sasaukt biedru sapulci.  

4.19.15.  lēmuma pieņemšana par iestāšanās maksājuma un  ikgadējās biedra 

maksas apmēru un samaksas noteikumiem; 

4.19.16. vest reģistru par Biedrības noslēgtajiem līgumiem, patstāvīgi to 

aktualizēt un iepazīstināt ar to biedrus. Pēc biedra pieprasījuma nekavējoties uzrādīt 

datus par Biedrības noslēgtajiem līgumiem un to saturu biedriem. 

 

4.20. Valdē ir 5 (pieci) valdes locekļi. Katru valdes locekli ievēl biedru sapulce uz 4 

(četriem) gadiem. Biedru sapulce ievēl valdes priekšsēdētāju (prezidentu). Valdes 

priekšsēdētājam (prezidentam) ir atsevišķas pārstāvības tiesības, bet katram no 

pārējiem valdes locekļiem kopā ar vismaz vienu valdes locekli.  Par Biedrības valdes 

locekli nevar būt Biedrības revidents.  

4.21. Valdes locekļa atsaukšanu var ierosināt padome vai valdes priekšsēdētājs 

(prezidents) , bet atsaukt biedru sapulce, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu 

iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu 

neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Federāciju, kaitējuma nodarīšana 

Biedrības interesēm, kā arī padomes izteiktā  neuzticība. Valdes loceklis var jebkurā 

laikā iesniegt padomei paziņojumu par amata atstāšanu.   

4.22. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no ievēlētajiem valdes 

locekļiem. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. 

Valdes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie valdes locekļi un protokolētājs.   

4.23. Valdes sēdes ne retāk kā četras reizes gadā sasauc valdes priekšsēdētājs 

(prezidents).  
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4.24. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja par lēmuma 

pieņemšanu rakstveidā nobalso vairāk par pusi no ievēlētajiem valdes locekļiem.  

4.25. Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) kompetencē ir:  

4.25.1. vadīt biedru sapulci, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju;   

4.25.2. sasaukt un vadīt valdes sēdi;  

4.25.3. sniegt ziņojumu par Biedrības darbu biedru sapulcei;  

4.25.4. pieprasīt sasaukt biedru sapulci.  

 

5. REVIDENTS  

5.1. Revidentu uz 1 (vienu) gadu ieceļ biedru sapulce.  

5.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes vai padomes loceklis. 

5.3. Revidents savā ziņojumā biedru sapulcei dod atzinumu par to, vai gada pārskats 

sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Biedrības finanšu stāvokli un vai tas ir 

sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un grāmatvedības 

pirmdokumentiem, un valde ir iesniegusi revidentam visas nepieciešamās ziņas, 

dokumentus un paskaidrojumus gada pārskata pārbaudei.  

5.4. Revidents ziņo valdei par Biedrības darbību pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 

divas reizes gadā. 

5.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma 

saņemšanas.  

 

6. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSES  

6.1. Biedrībai ir savi naudas līdzekļi un materiālās vērtības, tai var piederēt kustama un 

nekustamā manta.  

6.2. Biedrības budžetu veido:   

6.2.1. biedru iestāšanās maksa un regulārās biedru naudas;  

6.2.2. ienākumi no Biedrības rīkotajiem pasākumiem;  

6.2.3. ienākumi no sporta inventāra, Biedrības atribūtikas, licenču un ziedoto 

materiālu pārdošanas un iznomāšanas; 

6.2.4. valsts un sabiedrisko organizāciju, komercsabiedrību un fizisko personu 

dotācijas un ziedojumi;  

6.2.5. atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem un citi likumīgie ienākumi;  

6.2.6. valsts asignētie budžeta līdzekļi, citu organizāciju līdzekļi, kas uz līguma 

pamata nodoti Biedrības rīcībā.  

6.3. Biedrības likvidācijas gadījumā tās mantas un finanšu līdzekļu atlikums pēc 

kreditoru prasību apmierināšanas tiks ziedots Latvijas Olimpiskajai komitejai.  

 

 

Valdes priekšsēdētājs (prezidents) 

 

 

_____________________ 

.... 


