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Par Valmieras Bērnu sporta skolas
pilnvarojumu
Grozījumi:

23.12.2019. lēmums Nr.395 (protokols Nr.16, 27.§)
26.03.2020. lēmums Nr.101, (protokols Nr.4,20.§)

Pamatojoties uz Sporta likuma 10.panta otro daļu, kas cita starpā nosaka, ka par sporta
kluba biedru var būt arī sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, ja tiek
ievērots šā panta 3.1daļā noteiktais, Sporta likuma 10.panta trešo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
par sporta federācijas biedru var būt arī sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas
statusa, ja tiek ievērots šā panta 3.1daļā noteiktais, Sporta likuma 10.panta (trīs prim) daļu, kas cita
starpā nosaka, ka sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, var būt par
sporta kluba vai sporta federācijas biedru, ja ir saņemts attiecīgs tās dibinātāja pilnvarojums,
Biedrību un nodibinājumu likuma 29.panta 9.daļu, kas cita starpā nosaka, ja sporta organizācijas
dibinātājs vai vēlāk uzņemtais biedrs ir sporta izglītības iestāde Sporta likuma izpratnē, kurai nav
juridiskās personas statusa, attiecībā uz šāda biedra dalību biedrībā pēc analoģijas piemērojami
šā likuma noteikumi, kas reglamentē biedrības biedra – juridiskās personas – dalību biedrībā,
Sporta likuma pārejas noteikumu 11.punktu, kas cita starpā nosaka, ka sporta izglītības iestāde,
kura par sporta kluba vai sporta federācijas biedru uzņemta līdz šā likuma 10.panta 3.1daļas spēkā
stāšanās dienai, saglabā savas sporta kluba vai sporta federācijas biedra tiesības arī pēc minētā
noteikuma spēkā stāšanās, Valmieras pilsētas pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) saistošo noteikumu Nr.159 „Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”, kas
apstiprināts ar Pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu Nr.224 (protokols Nr.9, 2.§)
1.6.3.10.punktu, kas nosaka, ka Pašvaldība ir izveidojusi iestādi „Valmieras Bērnu sporta skola”,
Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 13.07.2017. atzinumiem,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, A.Kupriša, E.Ašeradena, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
U.Jansons, R.Gailums, A.Klepers, T.Upners, A.Skrastiņš, V.Ecmanis, J.Jakovins), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.pilnvarot iestādi „Valmieras Bērnu sporta skola” būt par biedru šādās sporta organizācijās:
Sporta organizācija
Reģistrācijas
Juridiskā adrese
numurs
LATVIJAS PELDĒŠANAS
40008029004
Rīga, Ķīpsalas iela 5, LV-1048
FEDERĀCIJA
Latvijas Basketbola Savienība
40008025619
Rīga, Ieriķu iela 3, LV-1084
Latvijas Vieglatlētikas savienība
40008029019
Rīga, Augšiela 1, LV-1009
Latvijas badmintona federācija
40008023393
Rīga, Grostonas iela 6B, LV-1013
Latvijas Kanoe asociācija
40008293265
Rīga, Miera iela 29/31, LV-1001
Latvijas Florbola savienība
40008025888
Rīga, Dzirnavu iela 16, LV-1010
„LATVIJAS SLIDOŠANAS
40008022186
Rīga, Čiekurkalna 5.šķērslīnija 8 - 1,
ASOCIĀCIJA”
LV-1026

LATVIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU „DIREKTORU PADOME”
Latvijas Futbola federācija
Latvijas Riteņbraukšanas
federācija
Latvijas Orientēšanās federācija

50008022101
40008023340

Limbažu novads, Limbaži, Parka iela
36, LV-4001
Rīga, Grostonas iela 6B, LV-1013
Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013

40008021960

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013

40008078391

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.12.2019. lēmumu Nr. 395)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.03.2020. lēmumu Nr.101)

2. lēmums stājas spēkā 2017.gada 27.jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

