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Sporta federāciju komisijas nolikums 

 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumu Nr.1396 „Sporta 

federāciju atzīšanas un atzīto federāciju kontroles kārtība” 13.punktu Sporta federāciju 

komisija (turpmāk – komisija) ir biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk 

– LSFP) valdes izveidota komisija. 

2. Komisijas uzdevums ir izvērtēt un sniegt rekomendējoša rakstura atzinumu LSFP 

valdei tās lēmuma sagatavošanai par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai 

lēmumu par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu, kā arī atzīto sporta federāciju 

darbības kontrolei sporta jomā. 

3. Komisijas sastāvu (t.sk. tās priekšsēdētāju) apstiprina LSFP valde uz valdes pilnvaru 

termiņu. Komisija no savu locekļu vidus izvirza komisijas priekšsēdētāja vietnieku, kurš 

komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic tā pienākumus. 

4. Komisijas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs, uzdodot komisijas sekretāram 

elektroniski nosūtīt komisijas locekļiem uzaicinājumu uz komisijas sēdi, komisijas sēdes 

darba kārtību un komisijas sēdē izskatāmos dokumentus ne vēlāk kā piecas darbadienas 

pirms komisijas sēdes dienas. Izņēmuma gadījumā komisijas sekretārs par sēdes laiku un 

vietu paziņo īsākā laika posmā, bet ne vēlāk kā trīs darbadienas pirms komisijas sēdes 

dienas. 

5. Komisijas sēdes darba kārtību un izskatāmos dokumentus sagatavo komisijas sekretārs, 

tos iepriekš saskaņojot ar komisijas priekšsēdētāju. 

6. Komisijas locekļiem ir tiesības ierosināt papildu jautājumu izskatīšanu komisijas sēdē, 

iesniedzot rakstiski vai elektroniski pieteikumu komisijas priekšsēdētājam ne vēlāk kā 

divas darbadienas pirms komisijas sēdes dienas. Pieteikumā izklāsta priekšlikuma būtību 

un iesniedz pamatojumu tā iekļaušanai komisijas sēdes darba kārtībā. 

7. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē šī nolikuma 6.punktā noteiktajā kārtībā iesniegto 

pieteikumu un lemj par papildu jautājuma iekļaušanu komisijas sēdes darba kārtībā. 

Komisijas sekretārs elektroniski informē komisijas locekļus par papildu jautājumu 

iekļaušanu komisijas sēdes darba kārtībā. 

8. Komisijas darbības pamatforma ir sēde. Sēdes notiek pēc nepieciešamības.  

9. Ja komisija nav lemttiesīga, komisijas priekšsēdētāja pienākums ir atlikt sēdi un 

nedēļas laikā sasaukt atkārtotu sēdi, kuru sasauc šī nolikuma 4.punktā noteiktajā kārtībā. 

10. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sēdes protokolā norāda 

komisijas sēdes locekļus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī izteiktos viedokļus un 

balsojuma rezultātus. Komisijas protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas 

sekretārs.  

11. Komisijas sekretārs ir LSFP sekretariāta darbinieks, kurš nav komisijas loceklis. 

12 Komisijas sēdes ir atklātas LSFP biedru pilnvarotajiem pārstāvjiem. 
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