Biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācija” vēlēšanu nolikums
(valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas
kārtība)
Saskaņā ar 2021. gada 31. marta biedrības “Latvijas Tautas sporta asociācijas” (turpmāk- LTSA)
Valdes lēmumu, 2021. gada 22.aprīlī tiek sasaukta LTSA kopsapulce un LTSA vēlēšanu
nolikums nosaka valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un
ievēlēšanas kārtību LTSA kopsapulcei 2021. gada 22. aprīlī.
1. LTSA valdes locekļu un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas notiek saskaņā ar LTSA
statūtiem. LTSA statūtu 7.4. punkts nosaka, ka kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi
četros gados un 7.11. punkts nosaka, ka biedru sapulces ekskluzīvajā kompetencē ir: LTSA
valdes ievēlēšana uz četriem gadiem un LTSA revīzijas komisijas ievēlēšana uz četriem gadiem.
2. LTSA vēlēšanu nolikums un biedru organizācijām kopā ar pielikumiem (pielikums Nr.1.“Kandidātu pieteikuma veidlapa” un pielikums Nr.2.- ”Kandidāta piekrišana” ir publicēts LTSA
mājas lapā (www.sportsvisiem.lv) un pieejams LTSA birojā, Rīgā, Uzvaras bulvāris 10.
Izvirzīšanas kārtība
3. Katra Organizācija, aizpildot Kandidātu pieteikuma veidlapu, var izvirzīt ne vairāk kā vienu
kandidātu (turpmāk- Kandidāts) ievēlēšanai par LTSA valdes locekli un vienu kandidātu
ievēlēšanai par LTSA revīzijas komisijas locekli.
3.1. Organizācijas izvirzītajam Kandidātam ir jāparaksta Kandidāta piekrišana (pielikums Nr. 2).
apliecinot, ka ir pieredze biedrības pārvaldes institūciju darbā, nepastāv ierobežojumi pienākumu
veikšanai un Kandidāts ievēlēšanas gadījumā, apņemas pildīt noteiktos pienākumus, ievērojot
LTSA statūtus un Latvijas Republikas likumus.
3.2. Kandidātu pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1 oriģināls (Organizācijas amatpersonas ar
atsevišķās pārstāvības tiesībām parakstīts) kopā ar Kandidātu piekrišanas (pielikums nr.2)
oriģinālu Organizācijai ir jānogādā LTSA birojā , Rīgā, Uzvaras bulvāris 10 līdz 2021. gada 19.
aprīlim plkst. 17:00 (ja sūta uz e-pastu ltsa@riga.lv, tad jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu
(laika zīmogs)).
3.3. Organizācijas iesniegtos dokumentus – Kandidātu pieteikuma veidlapas (pielikums Nr.1) un
Kandidātu piekrišanas (pielikums Nr.2) oriģinālus reģistrē LTSA birojā, Rīgā, Uzvaras bulv. 10
līdz 2021. gada 19. aprīlīm plkst. 17:00. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie (LTSA saņemtie)
dokumenti netiek piereģistrēti kopsapulcei.
Ievēlēšanas kārtība
4. LTSA kopsapulcē balsošana notiek atklāti, ja LTSA kopsapulce nenolemj citādi.
5. LTSA kopsapulce balso par 9 (deviņiem) valdes locekļiem. Par ievēlētiem LTSA valdes
locekļiem ir atzīstami tie 9 (deviņi), kuri ir ieguvuši visvairāk balsu.
6. LTSA valdes priekšsēdētāju ievēl valde.
7. LTSA revīzijas komisiju ievēl trīs cilvēku sastāvā LTSA kopsapulcē, pamatojoties uz to no
organizāciju ieteikumiem (kandidātu pieteikumiem), ievērojot LTSA statūtu punktu 9.2., ka
LTSA revīzijas komisijā nevar tikt ievēlēti to organizāciju izvirzītie pārstāvji, kuru pārstāvji jau
ievēlēti LTSA valdē.
8. LTSA kopsapulcē balsošana notiek ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma 37. pantu, kas nosaka, ka bi edri em ir tiesības piedalīties un balsot LTSA
kopsapulcē attālināti. LTSA paziņojumā par LTSA kopsapulces sasaukšanu norāda kārtību un
termiņus, kādos biedri var piedalīties un balsot LTSA kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus.

Nolikuma Pielikums Nr.1
Latvijas Tautas sporta asociācijas
valdes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanu
kandidātu pieteikuma veidlapa
2021. gada ___. aprīlī

Biedru organizācijas nosaukums
ar šo kā biedrības „Latvijas Tautas sporta asociācija” (LTSA) biedrs (turpmāk – Organizācija) atbilstoši
LTSA vēlēšanu nolikumam piesaka sekojošus kandidātus (norādot kandidāta vārdu un uzvārdu),
ievēlēšanai 2021.gada 22.aprīlī kopsapulcē:

– iesaka ievēlēšanai :
par LTSA valdes locekli:

par LTSA revīzijas komisijas locekli:

Izvirzītajam kandidātam saskaņā ar LTSA vēlēšanu nolikumu ir jāparaksta Kandidāta piekrišana
(pielikums Nr.2) tikt izvirzītam LTSA valdes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanām.
Kandidātu pieteikuma veidlapas oriģināls (Organizācijas amatpersonas ar atsevišķās pārstāvības
tiesībām parakstīts) kopā ar Kandidātu piekrišanas (pielikums Nr.2) oriģinālu Organizācijai ir jānogādā
LTSA birojā, Rīgā, Uzvaras bulvāris 10 līdz 2021.gada 19. aprīlim plkst. 17:00 (ja sūta uz e-pastu
ltsa@riga.lv, tad jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (laika zīmogs)).

Organizācijas nosaukums

(Organizācijas amatpersonas
paraksts)
(amats, vārds, uzvārds)

Nolikuma Pielikums Nr.2

Biedrībai “Latvijas Tautas sporta asociācija”
Reģistrācijas Nr. 40008022133
Uzvaras bulv. 10, Rīga, LV-1048
(+371) 29412801, ltsa@riga.lv

Vārds, uzvārds _____________ ____________

personas kods __________ - __________

e-pasts:._______________________

Kandidāta piekrišana

Ar šo es, ___________ ___________, dodu savu piekrišanu tikt izvirzītam par biedrības „Latvijas
Tautas sporta asociācija” (turpmāk – LTSA) valdes locekļa
revīzijas komisijas locekļa
a
kandidātu LTSA Kopsapulcē 2021. gada 22. aprīlī, ar šo apliecinot, ka ir pieredze atzītās sporta asociācijas
pārvaldes institūciju darbā, nepastāv ierobežojumi pienākumu veikšanai un ievēlēšanas gadījumā, apņemos
pildīt noteiktos pienākumus, ievērot LTSA statūtus un Latvijas Republikas likumus.

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 asociācijai.

2021.gada ___. aprīlī

Vārds, Uzvārds

paraksts,

(paraksta vieta)

