Biedru iestāšanās Latvijas Biatlona federācijā, izstāšanās un
izslēgšana
1. LBF var iestāties jebkurš sporta klubs, sporta izglītības iestāde un citas juridiskas

personas, kuru darbība ir saistīta ar biatlona sportu, izņemot likmju likšanu vai derības
vai laimes līgumu slēgšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LBF valde.
2. Sporta izglītības iestādes, kurai nav juridiskas personas statusa, var kļūt par LBF
biedru, ja ir saņemts attiecīgs tās dibinātāja pilnvarojums. Valsts dibinātai sporta
izglītības iestādei attiecīgu pilnvarojumu apstiprina ar Ministru kabineta lēmumu, bet
pašvaldības dibinātai sporta izglītības iestādei — ar pašvaldības domes lēmumu.
3. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem LBF valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata
tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina
pieteicēju un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav
šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas to
paziņo pieteicējam.
4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.
Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LBF
biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa
izbeigšanās.
5.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LBF rakstveidā paziņojot par to valdei.
6. Biedru var izslēgt no LBF ar valdes lēmumu, ja:
6.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus vai citus savus pienākumus un
saistības;
6.2. biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis ikgadējo biedru naudu;
6.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto vai pārkāpj LBF
darbības principus vai rupji pārkāpj LBF Ētikas kodeksu.
7. Jautājumu par LBF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot
izslēdzamo biedru, lai tas paustu savu viedokli un sniegtu pamatojumus. Izslēdzamā
biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu par biedra
izslēgšanu vai neizslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju paziņo rakstveidā
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
8. Biedrs Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.
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