
 

 
 

Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” vēlēšanu nolikums  
(valdes locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība uz valdes pilnvaru laiku) 

 
 

Saskaņā ar 2017.gada 30.augusta biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP)  
valdes lēmumu, 2017.gada 14.septembrī tiek sasaukta LSFP ārkārtas kopsapulce un LSFP vēlēšanu 
nolikums nosaka valdes locekļu kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību LSFP ārkārtas 
kopsapulcei 2017.gada 14.septembrī. 

1. LSFP valdes locekļu vēlēšanas notiek saskaņā ar LSFP statūtiem. LSFP statūtu 7.7.7.punkts 
nosaka, ka LSFP kopsapulce saskaņā ar vēlēšanu nolikumu ievēl LSFP valdi uz četriem gadiem. 
2017.gada 14.martā LSFP kopsapulce ievēlēja LSFP valdi 11 (vienpadsmit) valdes locekļu sastāvā. 
Pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 45.panta piekto daļu, 5 (pieci) valdes locekļi pirms 
termiņa atstāja LSFP valdes locekļu amatus. Statūtu 8.4.1. punkts nosaka, ka LSFP valde sasauc LSFP 
kopsapulces un apstiprina vēlēšanu nolikumu (turpmāk – Nolikums). Nolikums nosaka 5 (piecu) valdes 
locekļu ievēlēšanas kārību uz 2017.gada 14.martā ievēlētās valdes pilnvaru termiņu (līdz 2021.gada 
14.martam).  

2. LSFP biedriem (turpmāk – Federācija) Nolikums kopā ar pielikumiem (pielikums Nr.1 – “Kandidātu 
pieteikuma veidlapa” un pielikums Nr.2 – “Kandidāta piekrišana”) ir publicēts LSFP mājaslapā 
(www.lsfp.lv/lsfp/kopsapulce) un pieejams LSFP birojā, Rīgā, Grostonas ielā 6B (314.kab).  
 

Izvirzīšanas kārtība 

3. Katra Federācija, aizpildot Kandidātu pieteikuma veidlapu, var izvirzīt ne vairāk kā vienu kandidātu 
(turpmāk – Kandidāts) ievēlēšanai par LSFP valdes locekli.  

3.1. Federācijas izvirzītajam Kandidātam ir jāparaksta Kandidāta piekrišana (pielikums Nr.2), 
apliecinot, ka ir pieredze Federācijas pārvaldes institūciju darbā, nepastāv ierobežojumi pienākumu 
veikšanai un Kandidāts ievēlēšanas gadījumā, apņemas pildīt noteiktos pienākumus, ievērojot LSFP 
statūtus un Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

3.2. Kandidātu pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1) oriģināls (Federācijas amatpersonas ar 
atsevišķās pārstāvības tiesībām parakstīts) kopā ar Kandidātu piekrišanas (pielikums Nr.2) oriģinālu 
Federācijai ir jānogādā LSFP birojā, Rīgā, Grostonas ielā 6B (314.kab) līdz 2017.gada 11.septembra 
plkst. 17.00 (ja sūta uz e-pastu lsfp@lsfp.lv, tad jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (laika 
zīmogs)).   

3.3. Federācijas iesniegtos dokumentus – Kandidātu pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1) un 
Kandidātu piekrišanas (pielikums Nr.2) oriģinālus reģistrē LSFP birojā, Rīgā, Grostonas ielā 6B 
(314.kab) līdz 2017.gada 11.septembra plkst.17:00. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie (LSFP saņemtie) 
dokumenti netiek piereģistrēti kopsapulcei.  
 

Ievēlēšanas kārtība  

4. Par LSFP valdes locekļiem ievēl Kandidātus, kuriem var piemērot valsts amatpersonas statusu. 
LSFP valdes locekļi veic valsts amatpersonas pienākumus atbilstoši Sporta likuma 10.1 panta piektajai 
daļai, Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumu Nr.1396 ”Sporta federāciju atzīšanas un 
atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra 
noteikumos Nr.77 ”Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam 
noteiktajām prasībām” 29.9.apakšpunktā ietvertajam deleģējumam, jo atbilstoši likuma ”Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta trešajai daļai un 4.panta otrās daļas 
1.punktam, par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus. 

5. LSFP valdes priekšsēdētājs ir LSFP prezidents. LSFP prezidents saskaņā ar LSFP statūtu 9.1.2. 
punktu, pamatojoties uz Federāciju ieteikumiem (Kandidātu pieteikumiem) izvirza 5 (piecus) Kandidātus 
ievēlēšanai LSFP valdē. Balsošana notiek par sarakstu kopumā, ja LSFP kopsapulce nenolemj citādi. 

6. LSFP kopsapulcē balsošana notiek atklāti, ja LSFP kopsapulce nenolemj citādi. 

7. Nolikumu pieņem un apstiprina LSFP valde (prot. Nr. 2.4.-17/10). Nolikums stājas spēkā tā 
pieņemšanas dienā – 2017. gada 30.augustā. 
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