
 
 

 APSTIPRINĀTS 

LSS valdes sēdē 

2013. gada 4. aprīlī 

LSS prezidents V. Brīze 
(Protokols Nr. ADM/2013/1, lēmums Nr. 4.1.) 

 

 
 

Latvijas Slēpošanas savienības 
Valdes darbības nolikums 

 

1. LSS Statūti un šis nolikums nosaka kārtību, kādā darbojas Latvijas Slēpošanas 

savienības (turpmāk tekstā – LSS) valde. 

2. Saskaņā ar LSS Statūtu 8. punktu, valde ir LSS izpildinstitūcija, kas sastāv no valdes 

priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un trim valdes locekļiem (kopā 5 valdes 

locekļi), kurus uz 4 (četriem) gadiem ievēl LSS biedru sapulce.  

3. LSS valde (LSS Statūtu punkts 8.7.): 

3.1. sasauc LSS biedru sapulces; 

3.2. pēc valdes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina LSS ģenerālsekretāru; 

3.3. rīkojas ar bankas kontā esošajiem LSS līdzekļiem un pārvalda un rīkojas ar LSS 

mantu un tiesībām; 

3.4. valdei ir tiesības noteikt LSS biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību; 

3.5. apstiprina un ieceļ zvērinātu revidentu. 

4. LSS valde pieņem lēmumus, kas saistīti ar biedru uzņemšanu un izslēgšanu no LSS 

(LSS Statūtu punkti 5.4. un 5.7.). 

5. Valdes sanākšanas periodiskums un arī sasaukšanas kārtība. 

5.1. Valdes sēdes notiek LSS birojā Rīgā, Grostonas ielā 6b (Olimpiskajā sporta 

centrā) saskaņā ar grafiku, kas norādīts Pielikumā Nr. 1. 

5.2. LSS biedru priekšlikumi jautājumu izskatīšanai valdē rakstveidā iesniedzami LSS 

birojā Rīgā, Grostonas ielā 6b (Olimpiskajā sporta centrā) 5 (piecas) darba dienas 

pirms konkrētās sēdes datuma, pievienojot pilnvaru. 

6. LSS valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi 

rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. Rakstveida balsojumu valdes locekļi var 

izdarīt elektroniski nosūtot paziņojumu uz LSS oficiālo e-pasta adresi info@infoski.lv 

(LSS Statūtu punkts 8.11.). 

7. Šo nolikumu pieņem un izmaiņas tajā apstiprina LSS valde. Nolikums un tā izmaiņas 

stājas spēkā to pieņemšanas dienā. 

 

 

LSS valdes priekšsēdētājs 

Vairis Brīze  

mailto:info@infoski.lv


 
 

Pielikums Nr. 1 

 
 
Latvijas Slēpošanas savienības 
Valdes sēžu datumi un laiki 

 
 

1. 2013. gada 4. aprīlī plkst. 15:00 

2. 2013. gada 8. maijā plkst. 14:00 

3. 2013. gada 4. jūnijā plkst. 14:00 

4. 2013. gada 9. jūlijā plkst. 14:00 

5. 2013. gada 6. augustā plkst. 14:00 

6. 2013. gada 10. septembrī plkst. 14:00 

7. 2013. gada 8. oktobrī plkst. 14:00 

8. 2013. gada 5. novembrī plkst. 14:00 

9. 2013. gada 3. decembrī plkst. 14:00 

 


