
APSTIPRINĀTS  

  LSFP valdes sēdē 2021.gada 5.maijā 

LSFP prezidents E.Fogelis  

 

/paraksts/ 

 

 

Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” 

Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas nolikums 

 

1. Ieroču aprites likuma 72.pantā un Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.215 

„Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.215) noteiktā 

izpildei, atbilstoši biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) statūtu 12.2. 

un 12.4. punktiem, LSFP valde apstiprina šo Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas 

(turpmāk – Komisija) nolikumu, tās vadītāju un komisijas vārdisko sastāvu.  

2. LSFP vārdā lēmumu par šaušanas instruktora sertifikāta izsniegšanu, par atteikumu izsniegt 

sertifikātu vai par sertifikāta anulēšanu pieņem Komisija. Komisijas sastāvs (locekļi) ir 

kompetentas personas, kuras pārzina sporta jomu un ieroču - munīcijas apriti. Komisijā iekļauj pa 

vienam pārstāvim no Valsts policijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, LSFP valdes un biedrības 

"Latvijas Šaušanas federācija", kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas deleģētu pārstāvi no 

mednieku organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru.  

3. Komisijas vārdisko sastāvu piecu personu sastāvā (t.sk. tās vadītāju) apstiprina ar LSFP valdes 

lēmumu. Saskaņā ar Ieroču aprites likuma 72.panta astotajā daļā ietverto deleģējumu, atbilstoši 

likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta trešajai daļai un 

4.panta otrās daļas 1.punktam, Komisijas locekļi ir valsts amatpersonas, kurām saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus. 

4. Komisijas darbības pamatforma ir sēde. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri 

komisijas locekļi. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumus pieņem ar vienkāršu 

balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas vadītāja balss. Komisija 

lēmumu pieņemšanai ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Ekspertiem ir padomdevēja tiesības.  

5. Ja Komisija pilnībā apmierina iesnieguma iesniedzēja prasījumu, Komisija izsniedz personai 

sertifikātu, par to elektroniski paziņojot iesniedzējam. Saņemot sertifikātu, persona uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu un ar parakstu LSFP sagatavotā dokumentā apliecina sertifikāta 

saņemšanu.  

6. Ja Komisija pieņem personai nelabvēlīgu lēmumu, to sagatavo rakstveidā, atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma prasībām. Lēmumu paraksta Komisijas vadītājs.  

7. Komisijas sēdes tiek protokolētas, un protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. 

Komisijas vadītājs vada Komisijas sēdes un paraksta Komisijas pieņemtos lēmumus, protokolus 

un šaušanas instruktoru sertifikātus. 

8. Komisijas vadītājs ir LSFP valdes loceklis. Komisijas vadītājs ir atbildīgs par Komisijas darbu 

kopumā, un:  

8.1. Sagatavo Komisijas sēdes darba kārtību un izskatāmos dokumentus, un ne vēlāk kā trīs 

darbadienas pirms komisijas sēdes dienas, elektroniski tos nosūta katram Komisijas loceklim.  

8.2. Vadot Komisijas sēdes, nodrošina protokolēšanu, protokolā norādot Komisijas sēdes 

locekļus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī izteiktos viedokļus un balsojuma rezultātus.  

8.4. Kompetences ietvaros sagatavo Komisijas dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām lietvedības prasībām (t.sk. administratīvos aktus);  

8.5. Nodrošina informācijas sagatavošanu un datu apstrādi ziņu ievadīšanai Iekšlietu ministrijas 

Licenču un sertifikātu reģistrā.  

9. Šis nolikums pieņemts, apstiprināts un stājas spēkā ar LSFP valdes 05.05.2021. lēmumu (prot. 

Nr. 2.4.-21/06). 

 

 

 



APSTIPRINĀTS  

LSFP valdes sēdē 2021.gada 5.maijā 

LSFP valdes sēdē 2022.gada 2.februārī 

LSFP prezidents E.Fogelis 

 

/paraksts/ 

 

 

 

Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” 

Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas sastāvs 

 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.215 „Šaušanas instruktoru 

sertificēšanas noteikumi” 6.punktam , Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas nolikuma 

2.punktam un  3.punktam, biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) valde apstiprina 

Šaušanas instruktoru sertificēšanas komisijas vārdisko sastāvu piecu personu sastāvā (t.sk. tās 

vadītāju): 

 

1. Māris Liepiņš (komisijas vadītājs) – LSFP valdes loceklis; 

2. Andris Melkers – Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka 

vietnieks; 

3. Ilze Pauliņa – Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vecākā eksperte; 

4. Raivo Deklavs – Biedrības “Latvijas Šaušanas federācijas” pārstāvis;  

5. Vilnis Jaunzems – Izglītības un zinātnes ministrijas deleģēts pārstāvis no mednieku 

organizācijas, kurā ir vismaz 500 biedru - biedrības “Latvijas Mednieku savienība” 

pārstāvis. 

 

 

 

Informācijai: 

 

Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.215 „Šaušanas instruktoru sertificēšanas 

noteikumi” pieejami: 

https://likumi.lv/ta/id/322328-sausanas-instruktoru-sertificesanas-noteikumi 
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