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1. nodaļa. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS. 

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA” (turpmāk 

tekstā – Biedrība). 

 

2. nodaļa. BIEDRĪBAS MĒRĶI. 

 

2.1. Biedrības mērķi: 

- Vadīt un koordinēt darbu Darts sporta veidā, kā arī pārstāvēt šo sporta 

veidu  attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās; 

- Popularizēt šautriņu mešanu Latvijā; 

- Organizēt šautriņu mešanas sacensības; 

- Komplektēt jauniešu un pieaugušo šautriņu metēju izlases un veicināt 

to piedalīšanos starptautiskajās sacensībās; 

- Veicināt Latvijas šautriņu metēju piedalīšanos dažāda līmeņa 

starptautiskajās sacensībās. 

 

3. nodaļa. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ. 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. nodaļa. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, 
IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA. 

 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura juridiska persona vai tiesībspējīga 

personālsabiedrība, kuru saskaņā ar LR Sporta likumam un citiem spēkā 

esošiem LR likumdošanas aktiem, Biedrības Statūtiem un Biedrības valdes 

prasībām Biedrība drīkst uzņemt biedros saglabājot atzītas sporta 

federācijas statusu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. 

Pieteikuma formu un klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka 

Biedrības valde: 

4.1.1. Jāiesniedz aizpildītu LDO biedru uzņemšanas iesnieguma formu. 

4.1.2. Interesenta iesniegumu izskata valde tuvākajā sēdē par ko tiek 

informēts interesents. 

4.1.3. Valde 5 darba dienu laikā pēc valdes sēdes kurā tika lemts par 

interesenta uzņemšanu rakstiski dara zināmu interesentam par valdes 

lēmumu. Atteikuma gadījumā tiek sniegts rakstisks paskaidrojums, 

kādēļ ir atteikts. 

4.1.4. Atteikuma gadījumā interesents var pārsūdzēt lēmumu biedru sapulcē, 

kura tiek sasaukta 30 dienu laikā, ja interesents 5 darba dienu laikā pēc 

atteikuma saņemšanas (pasta zīmogs) ir iesniedzis rakstisku 



pieprasījumu pārsūdzēt valdes lēmumu, pretējā gadījumā interesents 

atkārtotu iesniegumu var iesniegt tikai pēc viena gada. 

4.1.5. Pozitīvas atbildes gadījumā interesents tiek uzņemts par biedra 

kandidātu un šādu statusu saglabā vienu gadu, ja valde nelemj savādāk. 

4.1.6. Biedra kandidātam ir jāveic biedra naudas iemaksa uz LDO norādīto 

kontu 10 darba dienu laikā no pozitīvas atbildes saņemšanas brīža. 

4.1.7. Biedra kandidāta iemkasa ir ekvivalenta biedra naudas iemaksas 

summai. 

4.1.8. Pēc gada biedra kandidāta lieta pēc valdes ierosinājuma vai biedru 

kandidāta iesnieguma tiek izskatīta valdes sapulcē uz kuru 

nepieciešamības gadījumā tiek uzaicināts biedra kandidāts, ja ir 

nepieciešami paskaidrojumi no kandidāta. Valde var lemt par biedra 

kandidāta termiņa pagarināšanu vēl uz vienu gadu, atstādināšanu vai 

uzņemšanu biedros. Attiecīgais lēmums rakstiski 5 dara dienu laikā tiek 

nosūtīts biedra kandidātam, ko kandidāts nepieciešmības gadījumā var 

pārsūdzēt LDO biedru sapulcē (skat. 4. punktu). 

4.1.9. Ja biedra kandidāts netiek uzņemts biedros, tad biedra nauda netiek 

atgriezta. 

4.1.10. Valde biedru kandidātam var uzlikt par pienākumu veikt LDO attīstības 

un šautriņu mešanas attīstības pienākumu veikšanu. 

4.1.11. Biedra kandidātam ir jāievēro LDO nolikumi un ar savu piemēru veicināt 

LDO un tās rīkoto pasākumu prestižu cēlšanu. 

4.1.12. Biedra kandidātam nav biedra lemšanas tiesības, bet ir aktīvi jāpiedalās 

LDO darbības uzlabošanā un prestiža celšanā. 

4.1.13. Biedra kandidāts nedrīkst veikt LDO prestižu graujošas un konkurenci 

radošas darbības.  

4.2. Biedrs var jebkurā laika izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to 

valdei. 

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

4.3.1. biedrs nav nomaksājis biedra naudu; 

4.3.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 

4.3.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

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

4.4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākas sēdes 

laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa 

paušanai.  

4.5. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. 

Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija 

jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā 

pieņemšanas brīža. 

4.6. Biedrības sapulce pēc Biedrības valdes priekšlikuma var pieņemt Biedrībā 

Goda biedrus, kuri nemaksā biedru naudu un kuri var piedalīties Biedrības 

sapulces bez balsošanas tiesībām. 

4.7. Biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norāda katra biedra: nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju. 

  



5. nodaļa. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības: 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, 

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

Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt 

priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu 

viedokli. 

5.2. Biedrības biedru pienākumi: 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu 

realizēšanu, 

5.2.4. neizpaust konfidenciālo informāciju par Biedrības darbību; 

5.2.5. saudzīgi izturēties pret Biedrības mantu, racionāli izmantot esošos 

resursus; 

5.2.6. neveikt darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumu Biedrības 

interesēm un prestižam, citiem biedriem vai trešajām personām. 

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. 

 

6. nodaļa. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS. 

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas 

struktūrvienības. 

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

Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru 

sapulce. 

 

7. nodaļa. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN 
LĒMUMU PIEŅEMŠANA. 

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrības biedri var 

piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gada ne vēlāk kā līdz 

31.decembrim. 

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, 

norādot sasaukšanas iemeslu. 



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

nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz pasta adresi vai/un uz 

e-pasta adresi. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru 

kopskaita. 

7.7. 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. 

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

klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības 

darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 

trīs ceturtdaļas no klātesošajiem biedriem. 

 

8. nodaļa. IZPILDINSTITŪCIJA. 

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem. 

8.2. Valde tiek ievēlēta uz četriem gadiem. 

8.3. Valdes locekļi no sava vidus izvēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē 

valdes darbu. 

8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces 

kompetencē. 

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 

8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus ar vai bez atlīdzības. 

8.7. Lēmumu par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem, tās apmēru un 

izmaksas kārtību pieņem ar biedru sapulces lēmumu. 

8.8. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu atlīdzību, kuri radušies viņa 

pienākumu izpildes gaitā.   

 

9. nodaļa. REVIDENTS. 

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, 

kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu. 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. 

9.3. Revidents: 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu; 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu; 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības 

uzlabošanu. 

 

 



 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk 

kā reizi gadā. 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta 

atzinuma saņemšanas. 

 

10. nodaļa.  BIEDRU NAUDA. 

 

10.1. Biedru naudu maksā vienu reizi gadā.  

10.2. Biedru naudas apmēru katru gadu nosaka biedrības valde un apstiprina 

biedru sapulce. 

 
Valde: 

 
(paraksts)  RENO ROGA 

 
(paraksts)  ŽANIS BUKLOVSKIS 

 
(paraksts)  KRISTAPS MICKUS 

 
(paraksts)  JURIJS BOTVINKO 

 
 


