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Latvijas Sporta federāciju padomes 

Sertifikācijas atzinumu komisijas nolikums 
 

1. Saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.77 „Noteikumi par 
sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk 
– MK noteikumi Nr.77) 6.4., 17.4., 18.3, 19.2., 23.5., punktiem, biedrības „Latvijas Sporta 
federāciju padome” (turpmāk – LSFP) statūtu 12.2. un 12.4. punktu noteiktajā kārtībā, tiek 
izveidota LSFP Sertifikācijas atzinumu komisija (turpmāk – Komisija).  

2. Nolikums nosaka kārtību, kādā darbojas Komisija un kārtību, kādā tiek izsniegts atzinums 
par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām, ja attiecīgajā 
sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas (turpmāk – Atzinums). 

3. Komisija izskata uz sporta speciālistu sertifikāciju iesniegtos dokumentus un sniedz 
atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām, ja 
attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav atzītas sporta federācijas. 

4. Komisijai ir tiesības piesaistīt papildu ekspertus iesniegumu izskatīšanai. Ekspertu 
viedoklim ir rekomendējošs raksturs. 

5. Komisija sastāv no 3 locekļiem. Komisijas priekšsēdētāju un tās personālsastāvu apstiprina 
LSFP valde.  

6. Komisijas darbības periodiskums, kā arī sasaukšanas un norises kārtība: 
6.1. Komisijas darbības pamatforma ir sēde. Komisijas locekļus uz sēdēm sasauc Komisijas 

priekšsēdētājs, vai tā uzdevumā, komisijas lietvedis. Darba kārtības jautājumus var 
noteikt jebkurš Komisijas loceklis. 

6.2. Sēdes notiek pēc nepieciešamības. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās visi  
tās locekļi. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. 

6.3. Komisijas dokumentus atbilstoši tiesību aktos noteiktajām lietvedības prasībām noformē 
komisijas lietvedis. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina LSFP. 

6.4. Komisija lēmumu par atzinuma sniegšanu pieņem, izvērtējot sporta speciālistu 
sertifikācijai nepieciešamos dokumentus. Komisija lēmuma pieņemšanai ir tiesīga 
pieprasīt papildu informāciju. 

6.5. Ja Komisija pilnībā apmierina iesnieguma iesniedzēja prasījumu, Komisija izsniedz 
personai Atzinumu, par to elektroniski paziņojot iesniedzējam. 

6.6. Ja Komisija pieņem personai nelabvēlīgu lēmumu, to sagatavo rakstveidā, atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma prasībām. 

7. Komisijas priekšlikumi un lēmumi ir par pamatu tālākai jautājumu izskatīšanai LSFP 
Sporta speciālistu sertifikācijas komisijā vai valdē, vai kā informatīvais materiāls tālākai 
darbībai, ja tā nolemj Komisija. 

8. Šo nolikumu pieņem un apstiprina LSFP valde (prot. Nr. 2.4.-14/6). Nolikums stājas spēkā 
tā pieņemšanas dienā – 2014. gada 12. maijā.  
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