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Apstiprināts ar biedrības  

 “Latvijas Sporta federāciju padome” 

valdes 2021. gada 24.februāra lēmumu 

LSFP prezidents,  

valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis 

/paraksts/ 

__________________________ 

 

 

 

Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” vēlēšanu nolikums 

(valdes priekšsēdētāja (prezidents), valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu  

izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība) 

 

  Saskaņā ar 2021.gada 24.februāra biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” 

(turpmāk – LSFP)  Valdes lēmumu, 2021.gada 12.martā tiek sasaukta LSFP kopsapulce. LSFP 

vēlēšanu nolikums nosaka LSFP valdes priekšsēdētāja, kas saskaņa ar LSFP statūtu 8.1.punktu 

ir arī LSFP prezidents  (turpmāk – prezidents), LSFP valdes locekļu un LSFP revīzijas 

komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību LSFP kopsapulcei 2021.gada 

12.martā. 

1. LSFP prezidenta, valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas notiek saskaņā ar 

LSFP statūtiem. LSFP statūtu 7.7.7.punkts nosaka, ka saskaņā ar vēlēšanu nolikumu ievēl 

LSFP valdes priekšsēdētāju (prezidentu), LSFP valdi un LSFP revīzijas komisiju uz četriem 

gadiem. Statūtu 8.4.1. punkts nosaka, ka LSFP valde sasauc LSFP kopsapulces un apstiprina 

vēlēšanu nolikumu (turpmāk – Nolikums). Nolikums apstiprināts un stājas spēkā ar LSFP 

Valdes 2021.gada 24.februāra lēmumu. 

2. LSFP biedriem (turpmāk – Federācija) Nolikums kopā ar pielikumiem (pielikums Nr.1 – 

“Kandidātu pieteikuma veidlapa” un pielikums Nr.2 – “Kandidāta piekrišana”) ir publicēts 

LSFP tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv/lsfp/kopsapulce).  

Izvirzīšanas kārtība 

3. Katra Federācija, aizpildot Kandidātu pieteikuma veidlapu, var izvirzīt ne vairāk kā vienu 

kandidātu (turpmāk – Kandidāts) ievēlēšanai par LSFP prezidentu, vienu kandidātu 

ievēlēšanai par LSFP valdes locekli un vienu kandidātu ievēlēšanai par LSFP revīzijas 

komisijas locekli.  

3.1. Federācijas izvirzītajam Kandidātam ir jāparaksta Kandidāta piekrišana (pielikums 

Nr.2), apliecinot, ka ir pieredze Federāciju pārvaldības institūciju darbā, nepastāv 

ierobežojumi pienākumu veikšanai un Kandidāts ievēlēšanas gadījumā, apņemas pildīt 

noteiktos pienākumus, ievērojot LSFP statūtus un Latvijas Republikas likumus. Kandidāts 

tiek informēts, ka LSFP prezidenta un LSFP valdes locekļu amatiem ir valsts amatpersonas 

statuss (Nolikuma 5.punkts). 

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 jānosūta uz LSFP e-pastu lsfp@lsfp.lv, līdz 2021.gada 9.martam 

(ieskaitot) parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

3.3. Federācijas iesniegtos dokumentus – Kandidātu pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1) 

un Kandidātu piekrišanas (pielikums Nr.2) oriģinālus reģistrē LSFP līdz 2021.gada 

9.martam (ieskaitot). Pēc noteiktā termiņa iesniegtie (LSFP saņemtie) dokumenti netiek 

piereģistrēti kopsapulcei.  
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Ievēlēšanas kārtība 

4. LSFP valdes priekšsēdētājs ir LSFP prezidents. LSFP prezidenta amata Kandidātam jābūt 

izvirzītam no ne mazāk kā 1/10 (vienas desmitās daļas biedriem jeb deviņām federācijām) 

Federācijām. 

4.1. Katram LSFP prezidenta amata Kandidātam LSFP kopsapulcē tiek dots laiks – līdz 10 

minūtēm savas darbības programmas izklāstām (prezentācijai) uz nākamajiem četriem 

gadiem.   

4.2. LSFP prezidenta amata Kandidāts tiek ievēlēts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem balsstiesīgajiem delegātiem. Ja neviens no Kandidātiem nav saņēmis vairāk 

nekā pusi balsu, notiek vēlēšanu nākamā kārta, kurā nepiedalās mazāko balsu skaitu 

saņēmušais kandidāts. 

5. Par LSFP prezidentu un 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.  

6. Jaunievēlētais LSFP prezidents saskaņā ar LSFP statūtu 9.1.2. punktu, pamatojoties uz no 

Federācijām saņemtajiem ieteikumiem (Kandidātu pieteikumiem) izvirza 10 (desmit) 

Kandidātus ievēlēšanai LSFP valdē. Balsošana notiek par sarakstu kopumā, ja LSFP 

kopsapulce nenolemj citādi. 

7. LSFP revīzijas komisiju, pamatojoties uz no Federācijām saņemtajiem ieteikumiem 

(Kandidātu pieteikumiem) trīs cilvēku sastāvā ievēl LSFP kopsapulce, ievērojot LSFP 

statūtu 11.2. punktu, ka LSFP revīzijas komisijā nevar tikt ievēlēti to Federāciju izvirzītie 

pārstāvji, kuru pārstāvji jau ievēlēti LSFP valdē. 

8. LSFP kopsapulcē balsošana notiek ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku 

pārvarēšanas likuma 37. pantu, kas nosaka, ka Federācijai ir tiesības piedalīties un balsot 

LSFP kopsapulcē attālināti. LSFP paziņojumā par LSFP kopsapulces sasaukšanu norāda 

kārtību un termiņus, kādos Federācija var piedalīties un balsot LSFP kopsapulcē, izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus. 
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Nolikuma Pielikums Nr.1  

 

 

 

Latvijas Sporta federāciju padomes 

prezidenta, valdes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanu 

kandidātu pieteikuma veidlapa 

 

 

 

Atzītās sporta federācijas nosaukums __________________________________ 

 

ar šo kā biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) biedrs (turpmāk – Federācija) 

atbilstoši LSFP vēlēšanu nolikumam piesaka sekojošus kandidātus (norādot kandidāta vārdu 

un uzvārdu), ievēlēšanai 2021.gada 12.marta kopsapulcē: 

 

– izvirza ievēlēšanai  

par LSFP valdes priekšsēdētāju (prezidents):__________________________ (LSFP amats ar 

valsts amatpersonas statusu), 

 

– iesaka ievēlēšanai  

par LSFP valdes locekli:____________________ (LSFP amats ar valsts amatpersonas statusu), 

 

– iesaka ievēlēšanai  

par LSFP revīzijas komisijas locekli:________________________________ 

 

 

Izvirzītajam kandidātam saskaņā ar LSFP vēlēšanu nolikumu ir jāparaksta Kandidāta piekrišana 

(pielikums Nr.2) tikt izvirzītam LSFP prezidenta, valdes un revīzijas komisijas locekļu 

vēlēšanām. 

 

Kandidātu pieteikuma veidlapas oriģināls (Federācijas amatpersonas ar atsevišķās pārstāvības 

tiesībām parakstīts) kopā ar Kandidātu piekrišanas (pielikums Nr.2) oriģinālu Federācijai ir 

jānosūta uz LSFP e-pastu lsfp@lsfp.lv, līdz 2021.gada 9.martam (ieskaitot) parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

______________________________   ____________________________ 

Federācijas nosaukums     (amatpersonas amats, vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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Nolikuma Pielikums Nr.2  

 

 

Biedrībai “Latvijas Sporta federāciju padome”  

Reģistrācijas Nr. 40008022932  

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013  

(+371) 67288924, lsfp@lsfp.lv  

 

Vārds, uzvārds _____________ ____________  

 

personas kods __________ - __________  

 

e-pasts:.__________________________________  

 

 

 

Kandidāta piekrišana  

 

Ar šo es, ______________ ______________, dodu savu piekrišanu tikt izvirzītam par biedrības 

„Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) vēlētā amata 

 

 valdes priekšsēdētājs (prezidents) - LSFP amats ar valsts amatpersonas statusu, 

 valdes loceklis - LSFP amats ar valsts amatpersonas statusu, 

 revīzijas komisijas loceklis  

amata kandidātu LSFP Kopsapulcē 2021. gada 12. martā, ar šo apliecinot, ka ir pieredze atzīto 

sporta federāciju pārvaldības institūciju darbā, nepastāv ierobežojumi pienākumu veikšanai un 

ievēlēšanas gadījumā, apņemos pildīt noteiktos pienākumus, ievērot LSFP statūtus un Latvijas 

Republikas likumus. Kandidāts ir informēts, ka LSFP valdes priekšsēdētāja (prezidenta) un 

LSFP valdes locekļu amatiem ir valsts amatpersonas statuss.* 

 * Par LSFP prezidentu un 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).  

 

Ar šo esmu informēts, ka šī rakstveida kandidāta piekrišanas oriģināls (dokuments parakstīts 

elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) ir jāiesniedz kandidātu 

izvirzījušajai atzītajai sporta federācijai.  

 

_______________________________ 

      Vārds, Uzvārds 

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


