
 

 
 

Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” vēlēšanu nolikums  
(prezidenta, valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība) 

 
 

Saskaņā ar 2017.gada 13.februāra biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP)  
Valdes lēmumu, 2017.gada 14.martā tiek sasaukta LSFP kopsapulce un LSFP vēlēšanu nolikums nosaka 
prezidenta, valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību LSFP 
kopsapulcei 2017.gada 14.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 revīzijas komisiju uz četriem gadiem. Statūtu 8.4.1. punkts 
nosaka, ka LSFP valde sasauc LSFP kopsapulces un apstiprina vēlēšanu nolikumu (turpmāk – Nolikums). 

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 prezidentu, vienu kandidātu ievēlēšanai par LSFP valdes locekli 
un vienu kandidātu ievēlēšanai par LSFP revīzijas komisijas locekli.  

3.1. Federācija 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 likumus.  

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 7.marta 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 7.marta plkst.17:00. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie (LSFP saņemtie) dokumenti netiek 
piereģistrēti kopsapulcei.  
 

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. Jaunievēlētais LSFP prezidents saskaņā ar LSFP statūtu 9.1.2. punktu, pamatojoties uz no Federāciju 
ieteikumiem (Kandidātu pieteikumiem) izvirza 10 (desmit) Kandidātus ievēlēšanai LSFP valdē. Balsošana 
notiek par sarakstu kopumā, ja LSFP kopsapulce nenolemj citādi. 

6. LSFP revīzijas komisiju pamatojoties uz no Federāciju 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. 

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