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LBF valdes priekšsēdētāja 

 

LATVIJAS BRIDŽA FEDERĀCIJAS TIESNEŠU KOMISIJAS NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Latvijas Bridža Federācijas (turpmāk tekstā - LBF) Tiesnešu komisija (turpmāk tekstā - TK) 

izveidota, pamatojoties uz LBF valdes lēmumu. Tā darbojas saskaņā ar LBF Statūtiem, sapulču 

un valdes lēmumiem, kā arī šo Nolikumu. 

1.2. Tiesnešu komisija darbojas LBF valdes pārraudzībā. Nevienam no TK locekļiem, izņemot par 

TK darbu atbildīgo personu - LBF valdes locekli, nav tiesību pārstāvēt LBF attiecībās ar 

privātām vai juridiskām personām, vai LBF vārdā pieņemt lēmumus un parakstīt dokumentus, 

ja vien LBF valde nav izsniegusi atsevišķu pilnvarojumu. 

1.3. Par TK locekļiem var būt LBF biedru pārstāvji, kuri LBF valdes noteiktajā kārtībā ir izvirzīti 

darbam šajā TK.  

1.4. TK sastāvā var būt ne mazāk kā 3 ( trīs) un ne vairāk kā 5 (pieci) locekļi. 

 

2. TK darbības mērķis un uzdevumi 

2.1. TK galvenais mērķis ir nodrošināt tiesnešu atbalstu LBF rīkotajos pasākumos, kā arī uzturēt 

informācijas plūsmu tiesnešu vidū. 

2.2. TK savā darbībā ievēro un seko šim Nolikumam, LBF disciplinārkodeksam, Sporta bridža 

kodeksam (2017 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE), kā arī uz čempionātiem attiecināmiem, 

ar šo Nolikumu savienojamiem WBF reglamentiem, politikām un vadlīnijām (WBF 

Regulations, Policies and Guidelines). 

2.3. LBF Tiesnešu komisija, tiesājot sacensības Latvijā, kuras organizē LBF, vadās no TK un 

Sporta tehniskās komisijas (STK) izstrādātā un pieņemtā sacensību norises nolikuma, ko 

apstiprina valde. 

2.4. Izstrādāt noteikumus un prasības Latvijas bridža tiesneša nosaukuma (nacionālā līmeņa) 

iegūšanai. Eksāmenu prasības nosaka LBF tiesnešu komisijas regulējums/dokuments.  

2.5. Organizēt eksāmena procesu Nacionālā - Latvijas bridža tiesneša nosaukuma iegūšanai. 

2.6. Nodrošināt Latvijas bridža tiesnešu apmācību – kvalifikācijas celšanu, organizēt seminārus 

Latvijā, uzaicinot ne tikai Latvijas labākos tiesnešus kā semināru vadītājus, bet arī pieredzējušus 

tiesnešus no citām valstīm.  

2.7. Virzīt un veicināt Latvijas tiesnešu dalību starptautiskajās sacensībās kaimiņu un citās valstīs. 

2.8. Atbalstīt Latvijas bridža tiesnešu piedalīšanos starptautiskos tiesnešu semināros un eksāmenos, 

lai iegūtu starptautisku tiesneša licenci. 

2.9. Veicināt un atbalstīt Latvijas starptautiskās kategorijas tiesnešu piedalīšanos dažādos 

starptautiskos čempionātos. 

2.10. Sadarboties ar kaimiņu valstu (prioritāri Lietuvas un Igaunijas) bridža federāciju tiesnešiem, 

piedaloties kopīgos semināros un sacensībās. 

2.11. Sadarbībā ar STK izstrādāt LBF rīkoto sacensību programmas, plānus. 

2.12. Atbildēt par tiesnešu inventāru, tā saglabāšanu un atjaunošanu. 

2.13. Analizēt un sniegt priekšlikumus LBF valdei par attiecīgās sezonas sasniegumiem, trūkumiem 

un nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

2.14. Balstoties uz LBF sacensību kalendāru, nozīmēt sacensību galvenos tiesnešus. Ja izvirzītais 

galvenais sacensību tiesnesis neparedzētu iemeslu dēļ nevar pildīt galvenā tiesneša pienākumus 

un lūdz viņu nomainīt, tad Tiesnešu komisijas priekšsēdētājs nozīmē citu kandidātu – galvenā 

tiesneša aizvietotāju, par to ziņojot LBF sacensību organizatoriskajai komisijai. 

2.15. Sacensību galvenā tiesneša atbildībā ir sadarbība ar pārējām LBF komisijām. 

2.16. Ievērot LBF statūtus un pildīt LBF kopsapulces un Valdes lēmumus. 

2.17. Atbalstīt LBF mērķu un uzdevumu īstenošanu, piedalīties LBF lēmumu izskatīšanā, iesniegt 

priekšlikumus LBF darbības uzlabošanai.  

2.18. Veicināt bridža tiesnešu skaitlisko pieaugumu un atbalstīt bridža tiesnešu iesaistīšanos LBF 

darbībā.  



 

3. Tiesnešu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtība un sastāva veidošana 

3.1. Tiesnešu komisijas priekšsēdētāju izvirza LBF valdes priekšsēdētājs, un viņu apstiprina valdes 

sēdes balsojums. 

3.2. Tiesnešu komisijas pārējos locekļus izvirza TK priekšsēdētājs, pēc iespējas ievērojot principu, 

lai tajā būtu pārstāvēti visi Latvijas reģioni, kur notiek bridža attīstība. 

3.3. Tiesnešu komisijas sastāvu apstiprina LBF valde. 

3.4. Komisijas sastāva izmaiņas var tikt veiktas vienu reizi gadā, kad komisijas atskaitās par darbu 

LBF valdes sēdē. 

3.5. TK priekšsēdētājs vada tiesnešu komisijas darbu, nosaka TK locekļu pienākumus. 

 

4. TK tiesības: 

4.1. veidot darba grupas; 

4.2. nepieciešamības gadījumos uzaicināt uz sēdēm personas, kuras ir saistītas ar izskatāmajiem 

jautājumiem; 

4.3. ierosināt nepieciešamos grozījumus šajā Nolikumā, kurus apstiprina LBF valde; 

4.4. iesniegt priekšlikumus un sniegt atzinumus LBF pārvaldes institūcijām jautājumos, kuros TK 

pieņēmusi lēmumus; 

4.5. savas kompetences ietvaros pieprasīt nepieciešamo informāciju par TK kompetencē 

esošajiem jautājumiem no LBF biedriem. 

 

5. Darba organizācija 

5.1. TK Priekšsēdētājs organizē un vada TK darbu. 

5.2. TK var organizēt sēdes, lēmumu apspriešanu un lēmumu pieņemšanu neklātienē. 

5.3. TK savā darbībā var izmantot elektroniskos, mobilos un citus sakaru līdzekļus. 

5.4. TK ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no visiem balsstiesīgajiem TK 

locekļiem. 

5.5. Ja uz TK kārtējo sēdi nav ieradusies vismaz puse no balsstiesīgajiem TK locekļiem, sēdē 

paredzēto jautājumu izskatīšanai TK priekšsēdētājs sasauc atkārtotu sēdi, par to informējot 

LBF biedrus ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms tās sasaukšanas. Atkārtoti sasauktā TK sēde 

ir lemttiesīga pie jebkura TK balsstiesīgo locekļu skaita. 

5.6. TK lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir TK priekšsēdētāja balss. 

5.7. TK sēdēs pieņemtos lēmumus un, nepieciešamības gadījumā, jautājumus, kas saistīti ar 

organizēšanu un izskatīšanu (protokolus), padara publiskus un paziņo par tiem LBF valdei. 

5.8. TK pieņemtos lēmumus LBF valde var apstiprināt vai noraidīt. Ja LBF valde nav pieņēmusi 

nekādu lēmumu par TK lēmuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, lēmums skaitās apstiprināts 10 

(desmit) dienu laikā no brīža, kad LBF valde saņēmusi nepieciešamo informāciju. 

5.9. TK darbībai nepieciešamos materiāli-tehniskos līdzekļus nodrošina LBF valde. 

5.10. TK sēdes organizē klātienē, ja to pieprasa kāds no TK locekļiem. 

5.11. Ja sēde notiek 5.10 punktā paredzētajā kārtībā, tad: 

5.11.1. TK Priekšsēdētājs sasauc to vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš, par to informējot TK 

locekļus. 

5.11.2. Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa vairāk nekā puse no TK locekļiem. 

5.11.3. TK sēdes tiek protokolētas. Protokolā ir ierakstāms: 

5.11.3.1. sēdes norises laiks, vieta; 

5.11.3.2. sēdes darba kārtība; 

5.11.3.3. sēdes vadītājs; 

5.11.3.4. klātesošo TK locekļu vārdi un uzvārdi; 

5.11.3.5. personu vārds un uzvārds, kuras uzstājas sēdē; 

5.11.3.6. iesniegtie priekšlikumi un pieprasījumi; 

5.11.3.7. pieņemtie lēmumi. 

5.11.4. TK sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs. 

 

 

TK priekšsēdētājs, valdes loceklis Nauris Ārmanis 


