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Statūtu 8.6.6.punktu
1. Latvijas Vieglatlētikas savienības Tiesnešu komisija, turpmāk – KOMISIJA, ir
Latvijas Vieglatlētikas savienības, turpmāk – Savienība, izveidota tiesnešu komisija,
kas ir Savienības padotībā esoša struktūrvienība un kura savā darbībā sekmē
vieglatlētikas attīstību valstī, vadoties no Savienības statūtiem.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2. KOMISIJAS DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
KOMISIJA veicina informācijas (priekšlikumu, ieteikumu, sūdzību) nodošanu
Savienības valdei, kura tos var ņemt vērā, pieņemot lēmumus, kas attiecas uz
tiesnešu ikdienu un sacensību rīkošanu.
KOMISIJA pārstāv tiesnešu viedokli Savienībā. KOMISIJA sekmē tiesnešu
savstarpējo sadarbību un veicina vieglatlētikas attīstību.
KOMISIJA savā darbībā ievēro un popularizē sporta principu (tīrs sports, godīga
spēle (fair play)) ievērošanu.
KOMISIJAI ir šādi uzdevumi:
2.4.1. koordinēt un iesaistīties tiesnešu semināru un apmācību procesa
līdzorganizēšanā savos pārstāvētajos reģionos vai novados;
2.4.2. piedalīties sacensību kalendāra un nolikumu izveidošanā;
2.4.3. piedalīties un sekmēt tiesnešu darbību sporta institūcijās un organizācijās
(sporta klubos, sporta skolās, interešu klubos u.c.);
2.4.4. izstrādāt kritērijus tiesnešu sastāva komplektēšanai;
2.4.5. izstrādāt, apstiprināt un nepieciešamības gadījumā veikt papildinājumus
Savienības tiesnešu licencēšanas programmā, tai skaitā izskatīt ar
tiesnešu sertificēšanu un resertificēšanu saistītos jautājumus;
2.4.6. sniegt rekomendācijas sacensību organizatoriskos jautājumos ar mērķi
uzlabot sacensību tiesāšanas un organizēšanas līmeni;
2.4.7. sadarboties ar citām Savienības izveidotajām komisijām;
2.4.8. popularizēt Latvijas vieglatlētiku;
2.4.9. veikt citus ar Savienības darbības mērķiem saistītus uzdevumus.

3. KOMISIJAS SASTĀVS
3.1. KOMISIJU ievēlē Savienības valde.
3.2. KOMISIJAS struktūra:
3.2.1. KOMISIJAS vadītājs;
3.2.2. KOMISIJAS vadītāja vietnieks;
3.2.3. KOMISIJAS locekļi.
4. KOMISIJAS DARBĪBAS LAIKS
4.1. KOMISIJAS pilnvaru laiks ir 2 (divi) gadi no dienas, kad Savienības valde
apstiprinājusi KOMISIJAS personālsastāvu.
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5. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA
5.1. KOMISIJA savus lēmumus pieņem sēdēs.
5.2. KOMISIJAS sēdes sasauc KOMISIJAS vadītājs vai Savienības ģenerālsekretārs.
5.3. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja KOMISIJAS sēdē piedalās vairāk nekā puse no
KOMISIJAS locekļiem.
5.4. KOMISIJA savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits
kāda lēmuma pieņemšanā ir vienāds, tad izšķirošā balss ir KOMISIJAS vadītājam.
5.5. KOMISIJAS sēdes tiek protokolētas. Protokolēšanu veic kāds no klātesošajiem
KOMISIJAS locekļiem.
5.6. KOMISIJAS sēdēs ar padomdevēja tiesībām drīkst piedalīties Savienības valdes
locekļi, Savienības biroja darbinieki un citas pieaicinātās personas.
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