APSTIPRINĀTS
Biedrības „Latvijas Basketbola Savienība”
2012.gada ___.______ valdes sēdē, protokols Nr.___
Biedrības „Latvijas Basketbola Savienība”

Tiesnešu komisijas
NOLIKUMS
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka Biedrības „Latvijas Basketbola Savienība” (turpmāk – LBS) Tiesnešu
komisijas (turpmāk – Komisija) struktūru, darba organizāciju, uzdevumus, pienākumus, tiesības
un atbildību, ciktāl to nenosaka LBS statūti.
1.2. Saskaņā ar LBS statūtiem Komisija ir pārvaldes institūcija, kas kā pastāvīgi funkcionējoša
komisija LBS struktūras ietvaros realizē savas LBS statūtos noteiktās funkcijas saskaņā ar LBS
biedru sapulces, padomes un valdes lēmumiem un šo nolikumu.
1.3. Komisija savā darbībā ievēro šī nolikuma 5.2.punktā noteiktos basketbola attīstības
pamatnoteikumus.
2. Komisijas sastāvs un struktūra
2.1. Komisijas skaitliskais un vārdiskais sastāvs tiek apstiprināts saskaņā ar šī nolikuma
2.4.punktu.
2.2. Komisijas priekšsēdētāja kandidatūru izvirza LBS valde.
2.3. LBS padome ievēl Komisijas priekšsēdētāju saskaņā ar LBS statūtu 4.9.4.punktu.
2.4. Komisijas locekļu skaitlisko un vārdisko sastāvu apstiprina LBS padome.
3. Komisijas darba organizācija
3.1. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi trijos mēnešos.
3.2. Komisija darbu veic koleģiāli. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi
no Komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu,
atklāti balsojot. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
3.3. Komisijas darbu organizē Komisijas priekšsēdētājs.
3.4. Komisijas sēdes tiek protokolētas atbilstoši lietvedības noteikumiem. Protokolu paraksta
Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs. Komisijas sēdes protokols glabājas pie Komisijas
priekšsēdētāja.
3.5. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot
protokolam savu viedokli.
3.6. Ja Komisija nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Komisijas priekšsēdētājs trīs dienu laikā
atkārtoti sasauc Komisijas locekļus, kas šādā gadījumā ir tiesīgi noturēt Komisijas sēdi, ar
nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz četri Komisijas locekļi.
3.7. Gadījumā, ja Komisijas priekšsēdētājs atrodas prombūtnē, kas ir ilgāka par trijiem
mēnešiem, lai netraucētu Komisijas darbu, ar LBS ģenerālsekretāra rīkojumu, par Komisijas
priekšsēdētāja vietas izpildītāju kļūst rīkojumā nozīmētais Komisijas loceklis, kurš attiecīgi pilda
Komisijas priekšsēdētāja funkcijas tā prombūtnes laikā.
4.Komisijas tiesības un pienākumi
4.1. Komisijas locekļu uzdevumu un pienākumu sadalījumu, iekšējo darba organizāciju savas
kompetences ietvaros Komisija nosaka patstāvīgi.

4.2. Komisija ir tiesīga, norādot attiecīgu pamatojumu, pieprasīt dokumentus un informāciju no
LBS, kura nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu risināšanai.
4.3. Komisija, izskatot savas kompetences ietvaros esošos jautājumus, ir tiesīga pieaicināt
jautājumu izlemšanā LBS ģenerālsekretāru, Latvijas Basketbola līgas direktoru un citas LBS
amatpersonas, ja apspriežamais jautājums pieprasa attiecīgās personas klātbūtni un tās viedokli.
4.4. Komisijas priekšsēdētāja pamata pienākumos ietilpst:
4.4.1. organizēt un vadīt Komisijas darbu atbilstoši šim nolikumam;
4.4.2. izveidot un nodrošināt komunikācijas sistēmu, kas nodrošinātu Komisijas locekļu, LBS,
kā arī citu sadarbības organizāciju vai speciālistu informētību par Komisijas darbu un tās
kompetencē risināmiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem;
4.4.3. iesaistīt Komisijas kompetencē esošās organizācijas un speciālistus Komisijas aktuālo
jautājumu apspriešanā un priekšlikumu izstrādē;
4.4.4. sadarboties ar citu LBS komisiju priekšsēdētājiem, LBS, un citu organizāciju (t.sk.,
starptautisko) amatpersonām;
4.4.5. nodrošināt Komisijas sēžu protokolēšanu;
4.4.6. ierosināt jautājumu izskatīšanu Komisijas sēdēs;
4.4.7. sniegt ziņojumu LBS valdei, pēc tās pieprasījuma par Komisijas sēdē skatītajiem
jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, vai lēmuma projektiem.
4.5. Komisijas locekļu pamata pienākumos ietilpst:
4.5.1. pildīt Komisijas priekšsēdētāja dotos norādījumus;
4.5.2. aktīvi iesaistīties Komisijas kompetencē noteikto jautājumu izlemšanā;
4.5.3. ievērot šī nolikuma 5.punktā noteiktos Komisijas pamatuzdevumus.
4.6. Komisijas loceklis ir tiesīgs pārtraukt darbu Komisijā, 1 (vienu) mēnesi iepriekš iesniedzot
argumentētu iesniegumu LBS valdei par savu pienākumu pildīšanas izbeigšanu.
4.7. Ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis trīs komisijas sēdes pēc
kārtas, vai bez attaisnojoša iemesla sistemātiski nepilda Komisijas locekļa pienākumus,
Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt LBS valdei izslēgt attiecīgo Komisijas locekli no
Komisijas sastāva.
4.8. Komisijai pēc LBS valdes pieprasījuma ir pienākums sniegt rakstveida atskaiti par
Komisijas darbu. Attiecīgo rakstveida atskaiti sastāda Komisijas priekšsēdētājs un to paraksta
visi Komisijas locekļi.
4.9. Komisijai ir pienākums izrādīt iniciatīvu un sniegt LBS valdei rakstveida ierosinājumus par
jautājumiem, kuri ir Komisijas kompetencē, kā informēt par iespējamiem problemātiskajiem
jautājumiem un to risinājuma variantiem.
4.10. Komisijai ir tiesības iesniegt LBS valdei rakstveida pretenzijas vai ierosinājumus, kas izriet
no Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
4.11. Komisija sagatavo un iesniedz apstiprināšanai LBS valdei lēmumu projektus, darba plānus,
Komisijas normatīvo aktu projektus un programmas.

5. Komisijas kompetence
5.1. Komisija savas kompetences ietvaros veic sekojošus pamatuzdevumus:
5.1.1. komunikācija un sadarbības organizēšana LBS licencēto tiesnešu vidē;
5.1.2. LBS licencēto tiesnešu darbības audits un analīze, priekšlikumi darbības uzlabošanai;
5.1.3. LBS licencēto tiesnešu profesionalitātes kvalitatīva un kvantitatīva izaugsme,
5.1.4. laukuma tiesnešu, komisāru un galdiņa tiesnešu apmācības programmas sagatavošana un
īstenošana;
5.1.5. jaunatnes basketbola tiesnešu profesionālā izaugsme;
5.1.6. sadarbībā ar LBS Jaunatnes un Treneru komisiju izstrādāt priekšlikumus basketbola
sacensību līmeņa paaugstināšanai;
5.1.7. FIBA Oficiālo noteikumu skaidrošana;
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5.1.8. kategoriju piešķiršana laukuma tiesnešiem;
5.1.9. izskata komisijas kompetencei atbilstošus strīdus jautājumus.
5.2. Komisija realizējot Nolikuma 5.1.punktā noteiktos pamatuzdevumus, ņem vērā LBS
noteiktos basketbola attīstības virzienus, kas sevī ietver sekojošo:
5.2.1. Latvijas čempionāti – nozīmīgākās sacensības perspektīvo spēlētāju izaugsmē;
5.2.2. Latvijas čempionāti – Latvijas sieviešu un vīriešu labāko komandu noskaidrošana;
5.2.3. jaunatnes basketbola tiesnešu profesionalitātes izaugsme.

6.Citi noteikumi
6.1. Komisija nav tiesīga izlemt jautājumus, kuru izskatīšana ir LBS padomes, valdes vai citu
LBS amatpersonu kompetencē saskaņā ar LBS statūtiem.
6.2. Komisija ir atbildīga par šajā nolikumā noteikto pienākumu izpildi.
6.3. Komisija lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.
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Pielikums Nr.1.
Biedrības „Latvijas Basketbola savienība”
Tiesnešu komisijas
Vārdiskais sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs:
Oļegs Latiševs
Komisijas sastāvs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arnis Ozols,
Oskars Lucis,
Ingus Baumanis,
Andris Aunkrogers,
Juris Kokainis,
Ilze Gūtmane.
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