
BIEDRĪBAS 
RTM Tour 

 
STATŪTI  

Apstiprināti ar biedrības 2021. gada 19. marta dibināšanas lēmumu 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Biedrības nosaukums ir RTM Tour, turpmāk - Biedrība. 
1.2. Biedrība ir nodibināta uz neierobežotu laiku. 
 
2. Darbības mērķi 

 
2.1. Biedrības darbības mērķi ir: 

- veicināt golfa attīstību Latvijas Republikā un Baltijas valstīs; 
- rīkot un sniegt atbalstu golfa sacensību rīkošanā Latvijas Republikā un Baltijas valstīs; 
- golfa attīstību veicinošu pasākumu organizēšana; 
- piedalīšanās starptautiskajos sporta pasākumos un forumos. 

3. Biedrības biedri 
 

3.1. Biedrībai ir divu veidu biedri: 
3.1.1. Biedri, kuri ir Biedrības dibinātāji, un kuriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru 
sapulcēs, turpmāk tekstā – Dibinātājs vai Dibinātāji. 
3.1.2. Biedri, kuri iestājas Biedrībā uz 1 (vienu) kalendāro gadu, iestāšanās brīdī 
apmaksājot biedru naudu, un kuriem nav tiesību piedalīties un balsot biedru sapulcēs, 
turpmāk tekstā – Ikgadējais biedrs vai Ikgadējie biedri. 

3.2. Dibinātāji iestājas Biedrībā ar tās dibināšanas brīdi un ir uzskatāmi par Biedrības biedriem 
uz neierobežotu laiku, vai līdz Dibinātājs atkāpjas pēc personīga atlūguma iesniegšanas 
Biedrības valdē, vai, ja par Dibinātāja izslēgšanu, Biedru sapulcē vienbalsīgi nobalso visi 
Biedrības biedri. Dibinātājam ir pienākums maksāt ikgadējo biedru naudu apmērā, kuru katru 
gadu apstiprina biedru sapulce. 
3.3. Ikgadējie biedri tiek uzņemti Biedrības biedru statusā reizi kalendārajā gadā ar biedru 
sapulces lēmumu, kurā par Ikgadējā biedra uzņemšanu Dibinātāji nobalso ar vienkāršo balsu 
vairākumu. Ikgadējiem biedriem ir pienākums iestāšanās brīdī apmaksāt Biedrības sapulcē 
noteikto iestāšanās maksu. Ikgadējais biedrs var iegūt Dibinātāja statusu, ja par to biedru 
sapulcē vienbalsīgi nobalso visi klātesošie Dibinātāji. 
3.4. Ikgadējais biedrs zaudē biedra statusu pēc 1 (viena) kalendārā gada notecēšanas.  
Jebkuram ikgadējam biedram ir tiesības pieteikties uz biedra statusa iegūšanu atkārtoti, par 
kuru biedru sapulcē balso Dibinātāji saskaņā ar statūtu 3.3. punktā noteikto kārtību.  
3.5. Ikgadējais biedrs var tikt izslēgts no Biedrības pirms statūtu 3.4. punktā minētā termiņa 
notecēšanas, pamatojoties uz Biedrības sapulces lēmumu, kurā nobalso Dibinātāji ar vienkāršo 
balsu vairākumu, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāms 
rupjš Biedrības statūtu pārkāpums vai arī biedra darbība, kas ir pretrunā ar vispārējiem 
Biedrības mērķiem un tās rezultātā Biedrībai ir radušies materiāli zaudējumi. 
3.6. Biedrības valde piecu dienu laikā rakstveidā paziņo Ikgadējam biedram lēmumu par viņa 
izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju. 
3.7. Tikai Dibinātājiem ir tiesības: 

3.7.1. pieņemt lēmumus Biedrības sapulcē; 
3.7.2. piedalīties Biedrības pārvaldē, darbā, Biedrības programmu īstenošanā; 
3.7.3. saņemt informāciju no Biedrības valdes un padomes par tālāko Biedrības darbību 
un citām Biedrības aktualitātēm; 



3.7.4. piedalīties Biedrības valdes un padomes sēdēs, ja tiek izskatīts jautājums par 
Biedrības biedru organizāciju atbalstāmo darbības programmu īstenošanu; 
3.7.5. saņemt palīdzību no Biedrības, ja tas atbilst Biedrības statūtos noteiktajiem 
mērķiem un uzdevumiem; 

3.8. Visiem Biedrības biedriem ir sekojoši pienākumi: 
3.8.1. savā darbībā ievērot Biedrības statūtus un Biedrības sapulcēs pieņemtos 
lēmumus; 
3.8.2. palīdzēt īstenot Biedrības mērķus; 
3.8.3. sniegt materiālu atbalstu Biedrībai; 
3.8.4. regulāri veikt Biedrības noteiktos biedra maksājumus; 
3.8.5. nepieļaut darbības, kas ir pretrunā ar Biedrības mērķiem, statūtiem, Biedrības 
sapulces lēmumiem un kas varētu nodarīt materiālus zaudējumus Biedrībai. 

3.9. Biedrībā tiek izveidots Biedrības biedru reģistrs, kuru ved valde. Tajā norādīts fiziskai 
personai, vārds, uzvārds, personas kods un adrese, juridiskās personai nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese, biedra veids, Dibinātājs vai Ikgadējais biedrs, kā arī tiek 
fiksētas biedru maksas statusu, un cita nepieciešamā informācija. 
 
4. Biedrības organizatoriskā struktūra 
 
4.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce, padome un valde. 
4.2. Biedrības biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija, 
4.3. Kontroles un revīzijas funkcijas Biedrībā veic revidents. 
 
5. Biedru sapulce 
 
5.1. Valde sasauc kārtējo Biedrības biedru sapulci ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā 

četrus mēnešus pēc saimnieciskā gada noslēguma. 
5.2. Steidzamu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Biedrības darbību un, kas neietilpst 

Biedrības valdes vai padomes kompetencē, kā arī citu īpaši svarīgu jautājumu risināšanai, 
valde sasauc ārkārtas biedru sapulci. 

5.3. Valdei ir pienākums nekavējoties sasaukt biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot 
sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru. 

5.4. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces par to ierakstītā 
vēstulē pa pastu vai elektronisko pastu nosūtot uzaicinājumu visiem biedriem. 

5.5. Katram biedram sapulcē ir 1 (viena) balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce 
lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret 
šo biedru. 

5.6. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, vai tā prombūtnes laikā no biedru vidus ievēlēts 
sapulces vadītājs. 

5.7. Biedru sapulce ir tiesīga lemt, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no Biedrības biedriem. 
5.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc 1 (vienas) 

nedēļās no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu dienas kārtību. Sasauktā biedru 
sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā 
gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi Biedrības biedri. 

5.9. Biedru sapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad sapulce pieņem 
motivētu lēmumu par citādu norises kārtību. 

5.10. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir 
pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

5.11. Tikai Biedrības biedru sapulce ir tiesīga: 
5.11.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos; 
5.11.2. ievēlēt un atsaukt Biedrības valdes un padomes locekļus un revidentu; 



5.11.3. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju; 
5.11.4. izskatīt valdes ziņojumus, apstiprināt Biedrības darbības gada pārskatus un 

budžetus; 
5.11.5. izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem; 
5.11.6. risināt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Biedrības darbību un kas nav valdes 

kompetencē. 
5.12. Biedrības biedru sapulces tiek protokolētas. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un 

protokolists. 
 

6. Biedrības padome 
 
6.1. Padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses Biedrības 

sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību, padome nepārstāv Biedrību attiecībās ar 
trešajām personām. 

6.2. Padome sastāv no 4 (četriem) padomes locekļiem. 
6.3. Padomes uzdevumi ir: 

6.3.1. pastāvīgi uz uzraudzīt valdes darbību; 
6.3.2. uzraudzīt, lai Biedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un 

Biedrības sapulces lēmumiem; 
6.3.3. apstiprināt darījumu slēgšanu starp Biedrību un valdes locekli vai revidentu 
6.3.4. sniegt piekrišanu valdes rīcībai svarīgu jautājumu izlemšanā. Par svarīgiem 

jautājumiem uzskatāmi: 
6.3.4.1. tādu darījumu slēgšana, kuru summa viena darījuma apmērā vai vairāku 

saistītu darījumu apmērā pārsniedz EUR 1’000.00 (viens tūkstotis euro); 
6.3.4.2. citu struktūrvienību atvēršanā un reģistrēšanā; 
6.3.4.3. aizdevumu vai kredītu izsniegšana; 
6.3.4.4. galvojumu izsniegšanu. 

6.4. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē. 
6.5. Par padomes locekli nevar būt Biedrības valdes loceklis vai revidents. 
6.6. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa 

vietnieku. 
6.7. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai tad, 

ja padomes priekšsēdētājs ir prombūtnē vai devis tādu uzdevumu. 
6.8. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā — 

viņa vietnieks pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī. 
6.9. Tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanai ir katram padomes loceklim, kā arī 

valdei, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku. 
6.10. Ja padomes priekšsēdētājs pieprasījumu par padomes sēdes sasaukšanu neizpilda divu 

nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības sasaukt 
padomes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus. 

6.11. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. 
6.12. Padome pieņem savus lēmums ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. 
6.13. Padomes sēdes tiek protokolētas. 
6.14. Padomes loceklis var atstāt amatu jebkurā laikā, iesniedzot paziņojumu Biedrībai. 
 
7.  Biedrības valde 

 
7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem. 
7.2. Valde no sava vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju.  
7.3. Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību katram atsevišķi. 
7.4. Valdes pienākums ir reizi ceturksnī sniegt rakstveida ziņojumu par savu darbību Padomei. 
7.5. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas valdes sēdes. 



7.6. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā — valdes 
priekšsēdētāja norīkotais valdes loceklis. 

7.7. Pieprasīt valdes sēdes sasaukšanu ir katram valdes loceklim, kā arī valdei, motivējot 
sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku. 

7.8. Kārtējās valdes sēdes notiek reizi mēnesī. 
7.9. Ārkārtas valdes sēdes notiek pēc motivēta valdes locekļa pieprasījuma saņemšanas. 
7.10. Ja valdes priekšsēdētājs pieprasījumu par valdes sēdes sasaukšanu neizpilda divu 

nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības sasaukt 
valdes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus. 

7.11. Paziņojumu par kārtējās valdes sēdes sasaukšanu valdes priekšsēdētājs vai valdes 
priekšsēdētāja pilnvarots valdes loceklis nosūta pa e-pastu vai pastu visiem valdes 
locekļiem ne vēlāk, kā 1 (vienu) nedēļu pirms sēdes. 

7.12. Paziņojumu par ārkārtas valdes sēdes sasaukšanu valdes priekšsēdētājs vai valdes 
priekšsēdētāja pilnvarots valdes loceklis nosūta pa e-pastu vai visiem valdes locekļiem 
nekavējoties pēc statūtu 7.9. punktā noteiktā pieprasījuma iesniegšanas. 

7.13. Valdes locekļu e-pasta adreses un pasta adreses, uz kurām ir jānosūta paziņojumus par 
valdes sēdēm, iesniedz valdes priekšsēdētājam katrs valdes loceklis. 

7.14. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no valdes locekļiem. 
7.15. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. 
7.16. Valdes sēdes tiek protokolētas. 
7.17. Valdei ir jāsaņem rakstiska Padomes sēdes piekrišana sekojošu jautājumu izlemšanā: 

7.17.1. tādu darījumu slēgšana, kuru summa viena darījuma apmērā vai vairāku saistītu 
darījumu apmērā pārsniedz EUR 1’000.00 (viens tūkstotis euro); 

7.17.2. citu struktūrvienību atvēršanā un reģistrēšanā; 
7.17.3. aizdevumu vai kredītu izsniegšana; 
7.17.4. galvojumu izsniegšanu. 

 
8. Revidents  

 
8.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru 

sapulce uz vienu gadu.  
8.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes vai padomes loceklis.  
8.3. Revidents:  

8.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  
8.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;  
8.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;  
8.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.  

8.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 
gadā. 

 
Rīgā, 2021. gada 19. martā 
 

Biedrības dibinātāju vārdā: 
 
 

__________________________ 
Ivars Grunte 

 
__________________________ 

Mareks Nemme 


