
Apstiprināts LBF Valdes sēdē 2016.gada 18.augustā  

 

LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJAS SPORTA SPECIĀLISTU 

SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAS NOLIKUMS 
 

1. Vispārējie noteikumi  

 

1.1. Nolikums nosaka Latvijas Boulinga federācijas sporta speciālistu sertifikācijas 

komisijas (turpmāk – Komisija) darbību.  

1.2. Nolikums ir saistošs visiem Komisijas locekļiem.  

1.3. Nolikums stājas spēkā ar 2016.gada 18.augustu.  

 

2. Komisijas sastāvs 

 

2.1. Komisijas sastāvā ir četri locekļi un komisijas priekšsēdētājs. 

2.2. Komisijas sastāvu katru sezonu nosaka LBF valde. 

2.3. Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Komisiju atsevišķi. Komisijas locekļiem 

ir tiesības pārstāvēt Komisiju tikai kopā ar vēl vienu locekli. 

2.4. Komisijas sastāvs 2016./2017. gg. sezonai: 

 

Priekšsēdētājs Aleksandrs Rihters 

Loceklis Julians Visockis 

Loceklis Artūrs Ļevikins 

Loceklis Aivars Zizlāns 

Loceklis Pēteris Cimdiņš 

 

3. Komisijas mērķi un darbības virzieni 

 

3.1. Komisijas mērķis ir A,B un C kategorijas boulinga speciālistu, kā arī boulinga 

instruktoru sertificēšana, ievērojot LBF sporta speciālistu sertifikācijas nolikumu 

(turpmāk – Nolikums) 

3.2. Komisijas darbības virzieni: 

3.2.1. Sertifikācijas teorētisko un praktisko eksāmenu (turpmāk – Eksāmeni) 

organizēšana un vadīšana; 

3.2.2. Eksāmenu plānu un jautājumu sastādīšana un apstiprināšana; 



3.2.3. Lēmumu pieņemšana par pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām; 

3.2.4. Atbilstības atzinumu izgatavošana un izsniegšana; 

3.2.5. Sporta speciālistu reģistra uzturēšana. 

 

4. Komisijas tiesības un pienākumi 

 

4.1. Komisijas locekļiem ir šādas tiesības: 

4.1.1. piedalīties Komisijas darbības pārvaldē; 

4.1.2. saņemt informāciju par Komisijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu 

Komisijas dokumentāciju - protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

4.1.3. piedalīties visās Komisijas sapulcēs un citos Komisijas organizētajos 

pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Komisijas darbību un tās uzlabošanu, 

aizstāvēt savu viedokli. 

4.2. Biedrības biedru pienākumi: 

4.2.1. ievērot šo Nolikumu un pildīt Komisijas sapulces un lēmumus, 

4.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Komisijas mērķa un uzdevumu realizēšanu. 

 

5. Komisijas sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

 

5.1. Komisijas locekļi var piedalīties Komisijas sapulcēs (turpmāk – Sapulce) tikai 

personīgi. 

5.2. Kārtēja Sapulce tiek sasaukta vienu reizi gādā ne vēlāk kā trīs darba dienu pēc 

Komisijas sastāva apstiprināšanas. 

5.3. Ārkārtas Sapulce var tikt sasaukta pēc jebkura locekļa iniciatīvas ne vēlāk ka 14 

dienas pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas, norādot sasaukšanas iemeslu.   

5.4. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no locekļiem.  

5.5. Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem 

locekļiem.  

 

6. Komisijas darbība 

 

6.1. Komisija apstiprina Eksāmenu saturu sezonas sākumā. 

6.2. Eksāmenu saturs var tikt grozīts sezonas laikā ar Komisijas rīkojumu. 

6.3. Jebkurš Komisijas loceklis var izstrādāt un iesniegt Komisijai: 



6.3.1. teorētisko eksāmenu jautājumus un plānus;  

6.3.2. paktisko eksāmenu uzdevumus un plānus; 

6.3.3. citu(s) ar Komisijas darbību saistītu dokumentu(s); 

6.3.4. esošo dokumentu precizējumus. 

6.4. Dokuments var tikt iesniegts kārtējā Komisijas sapulcē vai katram Komisijas 

loceklim individuāli. 

6.5. Pēc dokumenta(-u) saņemšanas, Komisija pieņem lemumu saskaņā ar šī Nolikuma 

5.punktu.  

6.6. Instruktora kategorijai sertifikācijas eksāmenu var novadīt jebkurš no Komisijas 

locekļiem, saskaņojot to ar Komisijas priekšsēdētāju.  

6.7. Pēc eksāmena pieprasījuma no Pretendenta saņemšanas, Komisijas nosaka torētiska 

un praktiskā eksāmena norises datumu un vietu. Pārbaude tiek rīkota ne vēlāk kā 14 

darba dienas dienas pēc iesnieguma saņemšanas. Pārbaužu rezultāts tiek paziņots ne 

vēlāk kā 3 darba dienas pēc pārbaudes kārtošanas. 

6.8. Pēc veiksmīgas Eksāmenu kārtošanas Komisija sagatavo un izsniedz Pretendentam 

atbilstības atzinumu un reģistrē Pretendentu LBF sporta speciālistu datu bāzē.  

6.9. Komisija var atteikt izsniegt atzinumu sekojošos gadījumos: 

6.9.1. Pretendents nav izpildījis visas nolikumā izvirzītas prasības; 

6.9.2. Pretendents ir pārkāpis LBF ētikas kodeksa vai sacensību nolikuma 

noteikumus. 

6.9.3. Pretendents nav nokārtojis teorētisko vai praktisko pārbaudi.  

 

 

 

 

 


