
Latvijas Vingrošanas federācijas vēlēšanu nolikums 

 

Izstrādāts saskaņā LVF 

Statūtu 7.12. punktu 

 

1. Nolikums nosaka: 

1.1. procedūru, kā atbilstoši LVF Statūtiem veidojas LVF locekļu sastāvs dalībai LVF 

vēlēšanu sesijā 2020. gada 07.decembrī; 

1.2. kārtību un mehānismu, kā no LVF locekļu vidus tiek ievēlēti: 

1.2.1. LVF Prezidents; 

1.2.2. LVF Ģenerālsekretārs; 

1.2.3. pārējie 9 (deviņi) LVF Valdes locekļi, pēc tam 2 (divi) viceprezidenti no viņu vidus 

(piezīmes: pa vienu  pārstāvi no karta Olimpiska sporta veida – RG, TRA, MAG, 

WAG), kurš atbildes par tehnisko komiteju); 

1.2.4. LVF Revīzijas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. 

2. Nolikums pirms vēlēšanām apstiprināms ar LVF vēlēšanu sesijas lēmumu, kura 

pieņemšanā tiesīgi piedalīties tikai klātesošie LVF Statūtu 7.2. punktos minētie LVF 

biedru pārstāvji (piezīme – šobrīd maksimums 28); 

2.1. Lēmums par šā Nolikuma apstiprināšanu pieņemts, ja atklātā balsojumā “Par” nobalso 

vismaz 15 (piecpadsmit) LVF biedru pārstāvis. 

3. Kopsapulces norises gaitu rakstveidā protokolā fiksē LVF Valdes norīkots darbinieks. 

4. Kopsapulces darba un vēlēšanu sekmīgas norises nodrošināšanai no balsstiesīgo LVF 

biedru pārstāvju vidus, kuri paši nekandidē uz ievēlēšanu par LVF Prezidentu, LVF 

Ģenerālsekretāru, LVF Valdes locekli vai LVF Revīzijas komisijas locekli, tiek izveidota 

Balsu skaitīšanas komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā, kā arī tiek apstiprināts kopsapulces 

protokolists no LVF Valdes norīkota (piedavata) darbinieka. Šie lēmumi tiek pieņemti, ja 

atklātā balsojumā “Par” tiem nobalso vismaz 15 (piecpadsmit) LVF biedru pārstāvis. 

5. Balsošana par LVF vēlēšanu kopsapulce notiek aizklāti. 

5.1. Ja vismaz viens LVF biedru pārstāvis pieprasa atklātu balsojumu, par šādu 

pieprasījumu jāveic atklāts balsojums, un tālākā lēmuma pieņemšana šajā jautājumā 

notiek atbilstoši balsojuma rezultātiem. 

 

LVF kopsapulces sastāvs un vēlēšanu kandidātu iesniegšanas mehānisms: 

6. LVF kopsapulces sastāvā esošo LVF biedru pārstāvju skaitliskā un vārdiskā sastāva saraksta 

izveidošana notiek saskaņā ar LVF Statūtu punktiem 7.7. un 7.8. noteikumiem.  

LVF kopsapulces sastāvā tiek iekļauti: 

6.1. katra LVF biedra iecelta 1 (viens) pilnvarotas fiziskā persona. 

7. Šā Nolikuma 6.1. punkta minētā fiziskā persona, reģistrējoties dalībai LVF vēlēšanu 

sesijā 2020. gada 07. decembrī, automātiski saņem mandātus Nr. 1 līdz 28. 

8. Katram LVF biedram ir tiesības izvirzīt ne vairāk kā divus kandidātus ievēlēšanai: 

a) par LVF Prezidentu, 



b) par LVF Ģenerālsekretāru, 

c) par LVF valdes locekli un, ievēlēšanas gadījumā Izpildkomitejā, arī par vienu no 2 (dieviem) 

LVF Viceprezidentiem, 

d) par LVF Revīzijas komisijas locekli. 

8.1. Informācija par izvirzītajiem kandidātiem, iekļaujot iesniegumā arī kandidāta dzīvesgājuma 

aprakstu un viņa rakstisku piekrišanu būt izvirzītam un, ievēlēšanas gadījumā, pildīt uzliktos 

pienākumus, rakstiski jāiesniedz vai jānosūta uz LVF oficiālo adresi ne vēlāk kā 1 (vienu) 

kalendāro mēnesi pirms vēlēšanu sesijas. 

 

LVF Prezidenta ievēlēšana 

9. Vispirms tiek ievēlēts LVF Prezidents. 

9.1. Balsošanas biļetenā alfabēta secībā tiek uzskaitīti kandidāti, kuri izvirzīti un atbilst 8. punkta 

noteikumiem un ir klāt sesijā. 

9.1.1. Ja neviens no kandidātiem šajā sesijā nekļuva par LVF prezidenta amata kandidāts(-i) no 

klātesošo LVF biedru pārstāvju vidus tiek izvirzīts(-i) un apstiprināts(-i) vēlēšanu sanāksmē uz 

vietas, izpildot arī visas formālās prasības attiecībā uz personas gatavību kandidēt un, ievēlēšanas 

gadījumā, pildīt LVF Prezidenta un LVF Valdes locekļa pienākumus. 

9.1.2. LVF biedru pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt kandidātu uzstāšanos ar uzrunu (ne ilgāk kā 10 

(desmit minūtes) un iztaujāt viņus pirms balsošanas. 

9.2. Balsošana LVF Prezidenta vēlēšanās notiek, aizklāti balsojot, balsošanas biļetenā izsvītrojot 

to kandidātu vārdus un uzvārdus, kurus balsotājs nevēlas ievēlēt par LVF prezidentu. 

9.3. Biļetens, kurā neizsvītrots būs atstāts vairāk nekā 1 (viens) kandidāts, tiks atzīts par 

nederīgu. 

9.4. Ja uz LVF prezidenta vietu izvirzīts tikai 1 (viens) kandidāts, LVF kopsapulces sesijā, ja to 

ierosina vismaz 1 (viens) LVF biedru pārstāvis, veicot atklātu balsojumu par balsošanas 

procedūru, var nolemt rīkot atklātu balsojumu par LVF Prezidenta ievēlēšanu. 

9.5. Par LVF Prezidentu tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņem ne mazāk kā 50% (piecdesmit 

procentus) plus 1 (vienu) balsi no izsniegto mandātu skaita. 

9.6. Ja neviens no kandidātiem nesaņem nepieciešamo balsu skaitu, notiek atkārtota balsošana, 

izslēdzot no biļetena kandidātu, kurš saņēmis vismazāk balsu, un nepieciešamības gadījumā 

atkārtojot šo procedūru, kamēr LVF Prezidents ievēlēts. 

9.7. LVF Prezidents pēc ievēlēšanas vada turpmāko sesijas darbu. 

 

LVF Ģenerālsekretāra ievēlēšana 

10. Secīgi nākamais tiek ievēlēts LVF Ģenerālsekretārs, kura ievēlēšanas procedūra ir identiska 

Nolikuma 9.1. līdz 9.6. noteiktajai procedūrai, kur nepieciešams, aizstājot vārdus “LVF 

Prezidents” ar vārdiem “LVF Ģenerālsekretārs” (piezīme – par to, vai kandidāta prombūtne 

konkrētajā gadījumā ir attaisnojama un viņš/viņa iekļaujami sarakstā, atklāti balsojot, ar 

vienkāršu balsu vairākumu lemj mandātus saņēmušie LVF biedru pārstāvji). 

 

 Pārējo 9 (deviņi) LVF valdes locekļu un 2 (divu) viceprezidentu no viņu vidus 

ievēlēšana 

11. Secīgi nākamais tiek ievēlēts LVF valdes locekļi, kura ievēlēšanas procedūra ir identiska 



Nolikuma 9.1. līdz 9.6. noteiktajai procedūrai, kur nepieciešams, aizstājot vārdus “LVF 

Prezidents” ar vārdiem “LVF Valdes loceklis” (piezīme – par to, vai kandidāta prombūtne 

konkrētajā gadījumā ir attaisnojama un viņš/viņa iekļaujami sarakstā, atklāti balsojot, ar 

vienkāršu balsu vairākumu lemj mandātus saņēmušie LVF biedru pārstāvji). 

12. 2 (divi) LVF viceprezidenti no LVF valdes locekļu vidus pēc LVF prezidenta priekšlikuma 

tiek ievēlēti, atklāti balsojot par visu 2 (divu) kandidātu sarakstu kopumā. 

12.1. Ja LVF prezidenta izvirzītie kandidāti pirmajā balsojumā netiek ievēlēti, notiek atkārtota 

atklāta balsošana par katru no šiem kandidātiem atsevišķi, ja LVF prezidents šīs kandidatūras 

uztur spēkā. 

12.2. Ja arī šādā gadījumā nenotiek kāda LVF viceprezidenta ievēlēšana, LVF prezidents izvirza 

citu kandidātu, par kuru veicama balsošana šā Nolikuma 12.1. punktā noteiktajā kārtībā, 

atkārtojot procedūru, kamēr nepieciešamā amatpersona tiek ievēlēta. 

 

LVF Revīzijas komisijas ievēlēšana 

13. Secīgi nākamā tiek ievēlēta LVF Revīzijas komisija 3 (trīs) locekļu sastāvā, kura ievēlēšanas 

procedūra ir identiska Nolikuma 9.1. līdz 9.6. noteiktajai procedūrai, kur nepieciešams, aizstājot 

vārdus “LVF Prezidents” ar vārdiem “Revīzijas komisijas ” (piezīme – par to, vai kandidāta 

prombūtne konkrētajā gadījumā ir attaisnojama un viņš/viņa iekļaujami sarakstā, atklāti balsojot, 

ar vienkāršu balsu vairākumu lemj mandātus saņēmušie LVF biedru pārstāvji). 

 


