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1. Nolikums nosaka kārtību, kādā darbojas saskaņā Latvijas Sporta federāciju padomes 
(turpmāk tekstā – LSFP) statūtiem izveidota darba komisija – LSFP Juridiskā komisija 
(turpmāk tekstā – Komisija). 

2. Komisijas kompetencē ir šādas LSFP darbības sfēras un procesi: 
2.1. sporta nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošana, t. sk. izstrādāt ieteikumus 
likumprojektu „Grozījumi Sporta likumā”, precizējot atzīto sporta federāciju tiesību un 
pienākumu apjomu; 
2.2. LSFP darbību reglamentējošo dokumentu, normatīvo tiesību aktu un sporta nozares 
regulējuma, kas saistīti ar LSFP darbību, izpēte; 
2.3. LSFP statūtu un LSFP reglamentējošo dokumentu izvērtēšana un nepieciešamo izmaiņu 
vai grozījumu sagatavošana;  
2.4. citi saistītie jautājumi, ko tās darba kārtībā iekļauj Komisijas priekšsēdētājs. 

3. Komisijas vadītājs (priekšsēdētājs) ir LSFP valdes loceklis, kurš:  
3.1. vada Komisijas darbu saskaņā ar šo Nolikumu, risina ar Komisijas darbu saistītos 
operatīvos un organizatoriskos jautājumus; 
3.2. iesniedz LSFP Valdei apstiprināšanai Komisijas piecu locekļu vārdisko sastāvu; 
3.3. iesniedz LSFP Valdei Komisijas izstrādātos darba plānus, nolikumus, priekšlikumus, 
lēmumu projektus un citus dokumentus; 
3.4. kontrolē Komisijas kompetencē esošo jautājumu, priekšlikumu un lēmumu izpildi. 

4. Komisijas darbības periodiskums, kā arī sasaukšanas un norises kārtība: 
4.1. komisijas darbības pamatforma ir sēde. Komisijas locekļus uz sēdēm sasauc Komisijas 
priekšsēdētājs, vai tā uzdevumā, komisijas sekretārs. Darba kārtības jautājumus var noteikt 
jebkurš Komisijas loceklis; 
4.2. sēdes notiek pēc nepieciešamības. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās 
vairāk kā puse tās locekļu. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu 
vairākumu, pie kam, ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss; 
4.3. komisijas dokumentus atbilstoši tiesību aktos noteiktajām lietvedības prasībām noformē 
komisijas sekretārs. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina LSFP. 

5. Komisijas lēmumu attiecināmība un piemērojamība. 
Komisijas priekšlikumi un lēmumi ir par pamatu tālākai jautājumu izskatīšanai LSFP Valdē, 
vai kā informatīvais materiāls tālākai darbībai, ja tā nolemj Komisija. 

6. Šo nolikumu pieņem un apstiprina LSFP Valde (protokola Nr. 7 (14)). Nolikums stājas 
spēkā tā pieņemšanas dienā – 2013. gada 11. novembrī.  

 


