Latvijas Zēģelētāju savienība
Sporta komisijas nolikums

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Sporta komisija (turpmāk tekstā Komisija) ir biedrības “Latvijas Zēģelētāju
savienība” (turpmāk tekstā LZS) struktūrvienība, kura koordinē un veicina
sporta burāšanas attīstību Latvijā.
1.2. Komisija darbojas, ievērojot Latvijas Republikā normatīvos tiesību aktus,
LZS Statūtus, LZS valdes lēmumus un šo Nolikumu.
2. Komisijas uzdevumi
2.1. Komisijas uzdevumi ir:
2.1.1. veicināt sporta burāšanas klašu attīstību un jaunu burāšanas sporta klašu
veidošanos Latvijā;
2.1.2. noteikt kritērijus priotitāri atbalstāmo sporta burāšanas klašu (turpmāk
stratēģiskā burāšanas klase) atlasei;
2.1.3. noteikt kritērijus augstākās sporta meistarības (Latvijas burātāju izlase)
atlasei stratēģiskajās burāšanas klasēs;
2.1.4. veicināt Latvijas burātāju izlases starptautisko konkurētspēju, īpaši
Eiropas un Pasaules čempionātos kā arī Olimpiādēs;
2.1.5. apstiprināt kritērijus treneru kvalifikācijai un sastādīt Latvijas burātāju
stratēģisko klašu izlases treneru sastāvu;
2.1.6. koordinēt sporta burāšanas treneru apmācības, veicinot tālākizglītošanos
un jauno treneru piesaistīšanu sporta burāšanai;
2.1.7. sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos sporta burāšanā;
2.1.8. sagatavot Latvijas čempionātu un stratēģisko klašu burāšanas sacensību
gada kalendāru un iesniegt LZS valdei apstiprināšanai;
2.1.9. sadarbībā ar Tiesnešu kolēģijas valdi izskatīt un iesniegt LZS valdei
apstiprināšanai LZS dalīborganizāciju organizēto sacensību nolikumus.
2.1.10. iesniegt priekšlikumus LZS budžeta, kā arī citu pieejamo finanšu līdzekļu
izmantošanai sporta burāšanas jomā;
2.1.11. veikt citus LZS valdes dotos uzdevumus komisijai noteiktās kompetences
ietvaros.

3. Komisijas organizācija un pārvalde
3.1. Komisiju vada LZS Valdes iecelts Komisijas vadītājs, nesaņemot par to
atalgojumu.
3.2. Komisijas vadītājs:
3.2.1. Organizē un vada Komisijas darbu;
3.2.2. Sasauc Komisijas sēdes un apstiprina darba kārtību;
3.2.3. Atskaitās LZS valdei par sporta burāšanai piešķirto finanšu līdzekļu
izmantošanu;
3.2.4. Reizi gadā atskaitās LZS valdei par ikgadējo darbu.
3.3. Komisija locekļi ir:
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

LZS algotie treneri, ar kuriem ir noslēgts spēkā esošs darba līgums;
Startēģisko klašu nacionālo izlašu treneri;
Stratēģisko klašu asociācijas vadītājs vai tās izvirzītais pārstāvis;
Tiesnešu kolēģijas pārstāvis;
Viens LZS dalīborganizācijas pārstāvis - šīs dalīborganizācijas biedrs,
kura intereses tieši vai netieši nepārstāv 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. vai 3.3.4.
punktos minēto organizāciju pārstāvis.

3.4. Komisija solidāri atbild par uzdevumu izpildi. Komisijas locekļus apstiprina
LZS valde.
3.5. Komisijas uzdevumu izpildei Komisija var:
3.5.1. izveidot apakškomisijas, darba grupas;
3.5.2. pieaicināt ekspertus.
3.6. Komisijas sēdes tiek organizētas pēc vajadzības, taču ne retāk kā 4 reizes
kalendārā gada laikā. Sēdes var notikt attālināti, izmantojot telekomunikāciju
un informācijas tehnoloģiju iespējas.
3.7. Komisijas lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nobalso vairākums no
klātesošiem Komisijas locekļiem. Balsojums var tikt organizēts elektroniski.
Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Balsīm daloties vienādi, izšķirošā
ir Komisijas vadītāja balsojums. Balsojums tiek protokolēts.
3.8. Komisijas darbības laiks saskan ar ievēlētās valdes darba termiņu, ja vien
netiek atsaukts Komisijas vadītājs vai Komisija kopumā ar LZS valdes 2/3
lēmumu.

