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1. Biedrības nosaukums 

 

1.1.Biedrības nosaukums ir „Latvijas Spēļu biznesa asociācija” (turpmāk tekstā –

Biedrība). Biedrības saīsinātais nosaukums ir „LSBA”. Biedrības nosaukums angļu 

valodā ir: „LATVIAN ASSOCIATION OF GAMING BUSINESS”. 

 
2. Biedrības mērķis 

 

2.1. Latvijas Spēļu biznesa asociācija ir profesionāla biedrība (NACE 2. red. p. 94.12), kuras 

mērķis un darbības joma ir apvienot azartspēļu organizētājus Latvijā kopīgam viedoklim 

nozares attīstībai un pārstāvēt savu biedru intereses. 

 

2.2. Biedrības uzdevumi ir: 

2.2.1. sniegt sabiedrībai objektīvu informāciju par azartspēlēm; 

2.2.2. piedalīties azartspēļu regulējošo tiesību aktu izstrādē; 

2.2.3. informēt biedrus par azartspēļu un citu komercdarbības veidu organizēšanas jaunumiem 

un attīstības tendencēm; 

2.2.4. raudzīties, lai tiktu ievēroti ētikas noteikumi azartspēļu organizēšanā; 

2.2.5. attīstīt sociālo partnerību starp azartspēļu organizētājiem no vienas puses un pašvaldībām 

un valsti – no otras.  

 

2.3. Biedrība savu uzdevumu izpildei: 

2.3.1. organizē sabiedriskās domas vai juridiskos pētījumus; 

2.3.2. sadarbojas ar masu plašsaziņas līdzekļiem; 

2.3.3. konsultē normatīvo aktu jaunrades procesā;  

2.3.4. rīko seminārus, konferences un citus sabiedriskus pasākumus; 

2.3.5. uztur mājas lapu Internetā; 

2.3.6. izstrādā ieteikumus un projektus azartspēļu nozares attīstībai; 

2.3.7. izvērtē domstarpības starp azartspēļu organizētājiem – Biedrības biedriem; 

2.3.8. vēršas ar iesniegumiem valsts pārvaldes iestādēs; 

2.3.9. pārstāv biedru intereses valsts pārvaldes un tiesu iestādēs; 

2.3.10. sadarbojas ar citu valstu azartspēļu organizētāju organizācijām; 

2.3.11. veic citas ar likumiem atļautas darbības. 

 

 

3. Biedrības darbības termiņš 

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

 

4. Biedri 

 

4.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkurš Latvijas Republikā licencēts azartspēļu organizētājs.  

 

4.2. Azartspēļu organizētājam, kurš vēlas kļūt par Biedrības biedru, ir jāiesniedz Biedrības Valdei 

iesniegums un jāsamaksā iestāšanās nauda. Iestāšanās naudas apmēru nosaka biedru sapulce. 

 

4.3. Azartspēļu organizētāju par Biedrības biedru uzņem biedru sapulce. Azartspēļu organizētāju 

uzaicina uz šo biedru sapulci, dod vārdu un izskaidro Biedrības statūtu noteikumus. 

 

4.4. Ja azartspēļu organizētājs netiek uzņemts par Biedrības biedru, iestāšanās nauda tiek 

atmaksāta. Biedrībai vai biedrības biedriem nav pienākuma motivēt lēmumu par atteikšanos 

uzņemt biedrībā. 
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4.5. Katram Biedrības biedram ar sava pārstāvja starpniecību ir tiesības piedalīties Biedrības 

organizatoriskajā darbā, vēlēt Biedrības Valdi un revidentu, piedalīties Biedrības rīkotajos 

pasākumos.  

 

4.6. Katram Biedrības biedram ir pienākums atbalstīt Biedrību tās mērķa realizācijā, rīkoties 

saskaņā ar likumiem, Biedrības statūtiem, biedru sapulces vai Valdes lēmumiem. 

 

4.7. Biedram ir pienākums maksāt biedra naudu. Biedra naudas apmēru un maksāšanas kārtību 

nosaka biedru sapulce. 

 

4.8. Biedrs ir tiesīgs izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstveida iesniegumu Biedrības Valdei. 

 

4.9. Par Biedrības biedru nevar būt persona, kura:  

4.9.1. nepiedalās Biedrības darbībā;  

4.9.2. rīkojas pretēji Biedrības statūtiem, biedru sapulces vai Valdes lēmumiem;  

4.9.3. publiski rīkojas pretēji Biedrības mērķim. 

 

4.10. Biedrības biedru izslēdz no Biedrības biedru sapulce. 

 

4.11. Biedrs zaudē Biedrības biedra statusu, pēc tam, kad pieņemts attiecīgs sapulces lēmums, 

ja: 

4.11.1. trīs mēnešus nav maksājis biedra naudu; 

4.11.2. pēc sava lēmuma pārtraucis azartspēļu organizētāja darbību. 

 

 

5. Biedru sapulce 

 

5.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, kuru sasauc Biedrības Valde.  

 

5.2. Valde sasauc biedru sapulci, biedram nosūtot rakstveida uzaicinājumu. Uzaicinājumā norāda 

biedru sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), vietu, laiku un darba kārtību. Uzaicinājumu uz 

kārtējo biedru sapulci nosūta vismaz divas nedēļas pirms tās. 

 

5.3. Biedrības biedru sapulcē biedru pārstāv viens pārstāvis, kurš ir tiesīgs pieaicināt ne vairāk kā 

divus konsultantus. 

 

5.4. Biedru sapulce izskata jebkuru Biedrības darbības jautājumu. 

 

5.5. Biedru sapulces lemttiesīgums un lēmumu pieņemšanai nepieciešamais kvorums tiek noteikts, 

ievērojot likumu. 

 

5.6. Biedru sapulces lēmumu var prasīt atzīt par spēkā neesošu tiesa. 

 

 

6. Izpildinstitūcija 

 

6.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem un kuri pārstāv 

Biedrību.  

 

6.2. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. 

 

 

6.3. Biedru sapulce no valdes locekļiem ievēl valdes priekšsēdētāju. 

 

6.4. Valdes priekšsēdētājs vada tās ikdienas darbību. 
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6.5. Valdes priekšsēdētāju un valdes locekli var atsaukt biedru sapulce. 

 

 

6.6. Valde locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību. Atlīdzības apmēru nosaka biedru sapulce. Valdes 

locekļu tiesiskās attiecības ar Biedrību nosaka darba līgums. Darba līgumu ar Valdes 

priekšsēdētāju Biedrības vārdā paraksta biedru sapulces pilnvarota persona. Darba līgumu ar 

valdes locekli Biedrības vārdā paraksta Biedrības Valdes priekšsēdētājs. 

 

6.7. Valdes locekļi izpilda biedru sapulces lēmumus, ievēro revidenta atzinumus. 

 

6.8. Valdes priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā aizvieto Valdes loceklis. 

 

 

7. Revidents 

 

7.1. Biedrības revīzijas institūcija ir revidents. 

 

7.2. Revidentu ievēl biedru sapulce. 

 

7.3. Revidenta pilnvaru termiņš ir viens gads. 

 

7.4. Revidents pārbauda Biedrības gada pārskatu. 

 

 

8. Citas struktūrvienības 

 

8.1. Biedrības struktūrvienības izveido pēc nepieciešamības ar biedru sapulces lēmumu. 

 

 

9. Darbības izbeigšana 

 

9.1. Biedrības darbība tiek izbeigta, ja Biedrības biedru skaits viena gada laikā ir mazāks par vienu 

trešo daļu no Latvijā reģistrētajiem azartspēļu organizētājiem. 

 

9.2. Biedrības likvidāciju veic Valde. 

 

9.3. Personas, kurām ir tiesības uz atlikušo Biedrības mantu, nosaka biedru sapulce. 

 

 

Rīgā, 2017.gada 11. maijā 
 

 

Valdes locekļi:     Ģ. Ludeks 

 

A. Jacino 


