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Biedrības “Rīgas futbola skolas akadēmija” 

statūti 

 
1.nodaļa. Biedrības nosaukums 

 
1.1. Biedrības nosaukums ir “Rīgas futbola skolas akadēmija” (turpmāk tekstā – RFS 
Akadēmija). 
1.2. RFS Akadēmijai ir zīmogs ar pilnu nosaukumu, norēķinu konts bankā un sava 
simbolika. 
 
  2.nodaļa. Biedrības mērķi 
 
2.1. Biedrības mērķi ir: 
2.1.1. Attīstīt un atbalstīt Latvijā bērnu un jauniešu futbolu kā sporta veidu; 
2.1.2. Sporta un profesionālas ievirzes sporta izglītības un futbola programmas 
atbalstīšana Rīgas futbola skolā (turpmāk – Skola). 
2.2. Biedrības galvenie uzdevumi ir: 
2.2.1. Skolas un treneru kolektīvu organizatoriskais un finansiālais atbalsts; 
2.2.2. Izveidot Skolas treneru atbalsta fondu; 
2.2.3. Izveidot lojalitātes programmu Skolas audzēkņu vecākiem; 
2.2.4. Nodrošināt informācijas apmaiņu starp Skolu un audzēkņu vecākiem; 
2.2.5. Novirzīt visus Biedrības ienākumus Biedrības statūtos noteikto mērķu 
sasniegšanai; 
2.2.6. Skolas audzēkņu vecāku aktīva dalība rīkotajos pasākumos; 
2.2.7. Skolas audzēkņu vecāku aktīva dalība mācību-treniņu procesā; 
2.2.8. Sadarbības veidošana starp Skolas vadību un audzēkņu vecākiem; 
2.2.9. Skolas rīkoto pasākumu un mācību-treniņu procesa finansiālais, metodiskais un 
cita veida atbalsts; 
2.2.10. Pārstāvēt Skolu attiecībās ar LFF futbola Akadēmijas ietvaros un savstarpējā 
sadarbībā veicinot futbolistu sagatavošanu Latvijas Nacionālajai un jauniešu izlasēm. 
2.2.11. Veikt cita veida darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un sekmē 
Biedrības mērķu sasniegšanu; 
2.2.12. Rīkot vietēja un starptautiskā līmeņa sacensības. 
2.3. Savu mērķu un uzdevumu īstenošanai Biedrība ir tiesīga: 
2.3.1. rīkot dažādus pasākumus, slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par 
sadarbību un projektu realizēšanu, ieturēt administratīvos izdevumus valdes noteiktajā 
apjomā, sniegt maksas pakalpojumus, ražot un realizēt ar šādu darbību saistītu 
produkciju; 
2.3.2. izplatīt informāciju par Biedrības darbību, izgatavot un realizēt Biedrības 
simbolikas priekšmetus; 
2.3.3. saņemt un uzkrāt ziedojumus mantā un naudā Biedrības uzdevumu un valdes 
apstiprināto programmu īstenošanai; 
2.3.4. veikt piesaistīto finanšu līdzekļu uzkrāšanu projektu mērķiem; 
2.3.5. rīkot atklātas lekcijas, konferences, seminārus, nometnes un tikšanās; 
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2.3.6. piedalīties Skolas izglītības programmu realizēšanā; 
2.3.7. iesaistīties starptautiskās aktivitātēs, kultūras un izglītības projektos, 
starptautiskās organizācijās; 
2.3.8. izmantot Biedrības finanšu līdzekļus dažāda veida labdarības un izglītojošu 
pasākumu organizēšanai un atbalstam; 
2.3.9. atvērt un izmantot bankas kontus; 
2.3.10. apmaksāt Skolas un sadarbības partneru rēķinus, ieskaitīt uzkrātos un ziedotos 
līdzekļus Skolas un sadarbības partneru norēķinu kontā. 
2.3.11. piesaistīt līdzekļus naudā un mantā Skolas administratīvajam un mācību 
darbam; 
2.3.12. veikt jebkādu publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem; 
2.3.13. saņemt līdzekļus par Skolas audzēkņu sagatavošanu, izlietojot tos biedrības 
statūtos noteiktajiem mērķiem. 
 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš 
 

3.1. RFS Akadēmija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana 
 

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai 
tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, 
saskaņā ar Biedrības valdes attiecīgo lēmumu. Pieteikuma formu un tam klāt 
pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. 
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums 
ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja 
lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. 
Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts 
lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstiski var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. 
Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par 
Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada 
termiņa izbeigšanās. 
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstiski paziņojot par to valdei. 
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja: 
4.5.1. biedrs vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav samaksājis biedra naudu; 
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus; 
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai sporta 
ētiskajiem principiem. 
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, 
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. 
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei 
lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstiski 
izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 
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5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi 
 

5.1. RFS Akadēmija biedriem ir šādas tiesības: 
5.1.1. piedalīties RFS Akadēmija 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 RFS Akadēmija organizētajos pasākumos, iesniegt 
priekšlikumus par RFS Akadēmija darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 
5.1.4. valdes noteiktajā kārtībā izmantot RFS Akadēmija simboliku un atribūtiku. 
5.2. Biedrības biedru pienākumi: 
5.2.1. ievērot RFS Akadēmija statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, 
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu saskaņā ar attiecīgo Biedrības valdes lēmumu, 
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, 
5.2.4. sekmēt futbola masveidību un meistarību, 
5.2.5. aktīvi piedalīties attiecīgo sporta federāciju sacensību un pasākumu rīkošana un 
tiesāšanā; 
5.2.6. nepieļaut SOK aizliegto vielu lietošanu. 
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot 
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī 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. Biedri var piedalīties 
biedru sapulcē tikai personīgi. 
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 
31.martam. 
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstiski 
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. 
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. 
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 nekā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības 



   

4 

izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no 
klātesošajiem biedriem. 
7.9. Biedru sapulci atklāj Valdes loceklis un vada to līdz Biedru sapulces 
priekšsēdētāja ievēlēšanai. 
7.10. Biedru sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts arī protokolists, nepieciešamības 
gadījuma balsu skaitītāji, tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba 
kārtību un reglamentu. 
7.11.Visi balsojumi Biedru sapulcē ir atklāti, izņemot gadījumus, kad Kopsapulce 
pieņem lēmumu par aizklātu balsojumu. 
7.12. Biedru sapulces protokolu paraksta Biedru sapulces priekšsēdētājs un 
protokolists. Augstākminēto personu parakstu īstumu un dokumenta pareizību 
apliecina Valdes loceklis ar savu parakstu. 
7.13. Biedru sapulcei ir tiesības: 
7.13.1. ievēlēt Valdi, izteikt tai neuzticību; 
7.13.2. ievēlēt revidentu, izteikt tam neuzticību; 
7.13.3. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju, reorganizāciju vai iekļaušanos citā sporta 
biedrībā ar 2/3 kluba biedru balsu vairākumu; 
7.13.4. pilnvarot Valdi izlemt kādus jautājumus, kas ir Biedru sapulces kompetencē; 
7.13.5. izlemt citus jautājumus, kas saistīti ar Biedrības darbību. 
 

8.nodaļa. Izpildinstitūcija 
 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes locekļa. 
8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces 
kompetencē. 
8.4. Valdes loceklis ir tiesīgs atsevišķi pārstāvēt RFS Akadēmija. 
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet biedru sapulce var 
lemt par atlīdzības noteikšanu. 
 

9.nodaļa. Izpilddirektors 
 

9.1. Biedrības ikdienas darba organizēšanai un Biedrības valdes lēmumu realizēšanai 
var tikt iecelts izpilddirektors. 
9.2. Izpilddirektoru ieceļ valde, ja to pieprasa vairāk nekā puse no ievēlētajiem valdes 
locekļiem. 
9.3. Izpilddirektors var būt jebkura fiziska persona, par kuras iecelšanu ir nobalsojusi 
vairāk nekā puse no ievēlētajiem valdes locekļiem. 
9.4. Valdei ir tiesības ierosināt izpilddirektora atstādināšanu, ja tam ir būtisks 
pamatojums un ja par izpilddirektora atstādināšanu ir nobalsojuši vairāk nekā puse no 
ievēlētajiem valdes locekļiem. 
9.5. Izpilddirektoram ir tiesības atkāpties no izpilddirektora amata, par to paziņojot 
valdei vienu mēnesi pirms atkāpšanās. 
9.6. Valde Biedrības vārdā noslēdz ar izpilddirektoru darba līgumu, un izpilddirektors 
saņem atalgojumu valdes noteiktā apmērā. 
9.7. Izpilddirektora kompetencē ietilpst šādi uzdevumi: 
9.7.1. Biedrības darba vadīšana Biedru sapulču un valdes sapulču starplaikos; 
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9.7.2. darbības ar Biedrības rīcībā nodoto mantu, darījumu slēgšana Biedrības vārdā 
saskaņā ar valdes lēmumiem un norādījumiem; 
9.7.3. projektu realizācija saskaņā ar valdes dotajiem norādījumiem; 
9.7.4. Biedrības saimniecisko lietu un Biedrības administratīvo dienestu (lietvedība, 
grāmatvedība u.c.) organizēšana; 
9.7.5. Biedrības darbinieku pieņemšana un atlaišana no darba, nosakot darbinieku 
pienākumus un atalgojumu, saskaņojot šos jautājumus ar valdi; 
9.7.6. Biedrības bankas norēķinu kontu atvēršana un slēgšana; 
9.7.7. sadarbība ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām, starptautiskajām, kā arī 
privātajām institūcijām Biedrības interesēs. 
9.8. Izpilddirektors darbojas saskaņā ar Biedrības biedru sapulces un valdes 
pieņemtajiem lēmumiem un uzdevumiem. 
9.9. Izpilddirektors ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību saskaņā ar Biedrības valdes izdotu 
pilnvaru un pilnvarojumā noteiktajā apjomā. 
 

10.nodaļa. Revidents 
 

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru 
ievēl biedru sapulce uz vienu gadu. 
10.2. RFS Akadēmija revidents nevar būt RFS Akadēmija valdes loceklis. 
10.3. Revidents: 
10.3.1. veic RFS Akadēmija mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
10.3.2. dod atzinumu par RFS Akadēmija budžetu un gada pārskatu; 
10.3.3. izvērtē RFS Akadēmija grāmatvedības un lietvedības darbu; 
10.3.4. sniedz ieteikumus par RFS Akadēmija finanšu un saimnieciskās darbības 
uzlabošanu; 
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā 
reizi gadā. 
10.5. Biedru sapulce apstiprina RFS Akadēmija gada pārskatu tikai pēc Revidenta 
atzinuma saņemšanas. 
 

11.nodaļa. Finanšu līdzekļi 
 

11.1. RFS Akadēmija līdzekļus veido : 
11.1.1. biedru iestāšanas un biedru maksas (jā tādas noteikusi RFS Akadēmija valde); 
11.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi; 
11.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības; 
11.1.4. valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, kas tiek nodoti RFS Akadēmija rīcībā; 
11.1.5. citi atļautie ienākumi un manta. 
11.2. RFS Akadēmija līdzekļi saskaņā ar Valdes lēmumiem vai Valdes locekļa 
rīkojumiem tiek izlietoti: 
11.2.1. mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei; 
11.2.2. darbinieku algošanai un biroja vajadzībām; 
11.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu. 
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12.nodaļa. Biedru nauda 
 

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu valdes noteiktajā apmērā, kārtībā un 
termiņos. 
 
Dibinātāji: 
Valerijs Platoņenko, personas kods 170653-11231 
 
 ____________________________ / Valerijs Platoņenko/ 
 
Biedrība „Rīgas futbola skolas atbalsta biedrība”, reģ. Nr.40008241812  
Valdes loceklis  
 
____________________________ /Aleksandrs Koliņko/ 

  

Statūti apstiprināti Rīgā, 2018.gada 27.martā 


