Biedrība Futbola klubs “Balvu vilki”
Reģ.Nr. 40008126850
Brīvības iela 68-8, Balvi, LV-4501
Iban: LV69UNLA0050012295717

NOLIKUMS.
Balvos.
1. Vispārīgie jautājumi.
1.1. Biedrības Futbola klubs “Balvu vilki” (turpmāk – Biedrība) pamatuzdevums ir rūpēties par aktīva
brīvā laika izmantošanu, sportisku izklaides un atpūtas pasākumu organizēšanu telpās un ārā un
futbola sporta veida attīstību Balvos un Balvu novadā.
1.2. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Biedrības darbības principus, kā arī tā pienākumus,
tiesības un atbildību.
1.3. Biedrība savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Biedrības Statūtiem
un šo Nolikumu.
1.4. Biedrībai ir zīmogs art ā nosaukumu.
1.5. Biedrības juridiskā adrese ir: Brīvības iela 68-8, Balvi, LV-4501.
2. Mērķis un uzdevumi.
2.1. Biedrības darbības mērķis ir veidot un uzturēt kvalitatīvu sporta vidi Balvos un Balvu novadā.
Veicināt jaunatnes un veterānu sporta attīstību un saglabāšanu. Sekmēt Biedrības sporta komandu
piedalīšanos pilsētas, valsts un starptautiskajos sporta pasākumos, programmās, festivālos.
2.2. Biedrības galvenie uzdevumi:
2.2.1. Organizēt un nodrošināt Biedrības komandu darbību;
2.2.2. Uzturēt un attīstīt Biedrības komandu kvalitātes līmeni;
2.2.3. Nodrošināt komandas ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi;
2.2.4. Veicināt Biedrības komandu dalību dažādās sporta sacensībās Balvos, Latvijā un pasaulē;
2.2.5. Nodrošināt Biedrības sporta norišu kalendāra plānošanu un plānoto pasākumu sagatavošanu,
īstenošanu un komandu iesaistīšanu tajos;
2.2.6. Sadarboties ar citām sporta organizācijām.
3. Pārvaldes struktūra.
3.1. Biedrību vada valdes priekšsēdētājs ko ievēl Biedrības valdes sēdē.
3.2. Biedrības valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:
3.2.1. Plānot, vadīt un organizēt Biedrības darbību;
3.2.2. Izstrādāt ar Biedrības darbību saistītos normatīvos dokumentus;
3.2.3. Plānot Biedrības ienākumus un izdevumus, finansējuma piesaistei izstrādāt un īstenot
dažādus projektus;

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

Organizēt Biedrības personāla pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību pārtraukšanu,
izstrādāt darbinieku amata aprakstus un kontrolēt to izpildi;
Atbalstīt Biedrības darbinieku profesionālo pilnveidi;
Rīkoties ar Biedrības rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem noteiktā budžeta ietvaros;
Savas kompetences robežās, nodrošināt organizatorisko darbu sarīkojumu, kongresu,
konferenču un citu pasakumu veiksmīgai norisei;
Pārstāvēt Biedrības intereses organizācijās, kurās Biedrība ir biedra status, kā arī citās
organizācijās.

4. Finanšu līdzekļi.
4.1. Biedrība darbojās uz pašfinansēšanās līdzkļiem. Biedrība drīkst piesaistīt finansējumu no šādiem
avotiem:
4.1.1. Fizisko un juridisko personu maksājumi, dāvinājumi, ziedojumi;
4.1.2. Balvu novada pašvaldības dotācija;
4.1.3. Latvijas Futbola federācijas piešķirtie līdzekļi;
4.1.4. Latvijas, pašvaldību un starptautisko projektu un aktivitāšu finansējums;
4.1.5. Citi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie finansēšanas avoti.
4.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar Biedrības valdes priekšsēdētāja sastādīto tāmi, Nolikumā
un statūtos paredzēto uzdevumu realizēšanai un Biedrības materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai.

Valdes priekšsēdētājs_______________G.Grīslis.

