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LATVIJAS BRIDŽA FEDERĀCIJAS POPULARIZĀCIJAS KOMISIJA
NOLIKUMS
1.

Vispārīgie jautājumi
1.1. Latvijas Bridža Federācijas (turpmāk tekstā - LBF) Popularizācijas komisija (turpmāk tekstā
- Komisija) ir izveidota ar LBF valdes lēmumu. Tā darbojas saskaņā ar LBF statūtiem,
kopsapulču un valdes lēmumiem, kā arī šo Nolikumu.
1.2. Par Komisijas locekļiem var būt LBF biedru pārstāvji, kuri LBF valdes noteiktajā kārtībā ir
apstiprināti darbam šajā komisijā.

2.

Komisijas darbības mērķis un uzdevumi
2.1. Komisijas galvenais mērķis ir popularizēt sporta veidu - bridža spēli Latvijas Republikā un
sekmēt Latvijas bridža spēlētāju skaita pieaugumu.
2.2. Komisijai ir šādi uzdevumi
2.2.1. Izstrādāt ilgtermiņa bridža popularizācijas plānu un organizēt tā izpildi.
2.2.2. Sekmēt jauno un esošo bridža spēlētāju iesaistīšanos Latvijas bridža klubos un
turnīros.
2.2.3. Organizēt un veicināt bridža apmācību skolās, augstskolās un privātās iestādēs
Rīgā un reģionos.
2.2.4. Organizēt un veicināt bridža skolotāju izaugsmi un iesaisti bridža apmācībās.
2.2.5. Regulāri informēt Latvijas bridža sabiedrību par bridža aktivitātēm, t.sk.
sociālajos tīklos, organizēt un veicināt Latvijas bridža spēlētāju rakstu un interviju
publicēšanu Latvijas internet vietnēs (LBF, bridža klubu u.c.).
2.2.6. Organizēt un veicināt ar bridža popularizāciju saistītus pasākumus un bridža
popularizāciju citos pasākumos un internet vietnēs un sociālajos tīklos.
2.2.7. Organizēt un veicināt sadarbību ar citu valstu bridža organizācijām bridža
popularizācijas jautājumos.
2.2.8. Organizēt un atbalstīt metodisko un mācību materiālu bridža apmācībai
izveidošanu (bridža ābeces, noteikumi), apkopošanu, pieejamības nodrošināšanu
(t.sk. digitālajā vidē), sadarbojoties ar citām LBF komisijām.

3.

Komisijas tiesības
3.1. Veidot darba grupas
3.2. Nepieciešamības gadījumos uzaicināt uz sēdēm personas, kuras ir saistītas ar
izskatāmajiem jautājumiem.
3.3. Ierosināt nepieciešamos grozījumus šajā Nolikumā, kurus apstiprina LBF valde.
3.4. Iesniegt priekšlikumus un sniegt atzinumus LBF pārvaldes institūcijām jautājumos, kuros
Komisija pieņēmusi lēmumus.
3.5. Savas kompetences ietvaros pieprasīt nepieciešamo informāciju par Komisijas
kompetencē esošajiem jautājumiem no LBF biedriem.

4. Darba organizācija
4.1.Komisijas sastāvā ietilpst Komisijas priekšsēdētājs (turpmāk tekstā - KP) un vismaz divi
Komisijas locekļi (turpmāk tekstā - KL).
4.2. KP un KL kandidatūras izvirza LBF valdes noteiktajā kārtībā un apstiprina LBF valde.
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4.3. KP un KL pilnvaras ir spēkā līdz atsaukšanai, LBF valdei pieņemot attiecīgu lēmumu.
4.4. KP organizē un vada Komisijas darbu, nosaka KL pienākumus.
4.5. Komisija var organizēt sēdēs, lēmumu apspriešanu, pieņemšanu neklātienē, izmantojot
elektroniskos, mobilos un citus saziņas līdzekļus. Kārtību lēmumu pieņem;sanai saskaņā ar
šo punktu nosaka KP atbilstoši LBF darbības pamatprincipiem. Komisijas sēdes ir
jāorganizē klātienē, ja to pieprasa kāds no Komisijas locekļiem.
4.6. Komisija ir lemtiesīga, ja tās sēdēs piedalās ne mazāk kā puse no visiem balstiesīgajiem
KL.
4.7. Ja uz Komisijas sēdi nav ieradusies vismaz puse no balstiesīgajiem KL, sēdē paredzēto
jautājumu izskatīšanai KP sasauc atkārtotu sēdi, par to informējot LBF biedrus ne vēlāl kā
piecas dienas pirms tās sasaukšanas vai organizē lēmumu pieņemšanu neklātienē. KP ir
tiesīgs virzīt jautājumus izskatīšanai bez Komisijas lēmumu pieņem;sanas, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
4.8. Ja lēmumu pieņemšana notiek sēdē, Komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot. Lēmumi
tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir
KP balss.
4.9. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdēs pieņemtos lēmumus un,
nepieciešamības gadījumā, jautājumus, kas saistīti ar organizēšanu un izskatīšanu
(protokolus), padara publiskus un paziņo par tiem LBF valdei.
4.10. Komisijas pieņemtos lēmumus LBF valde var apstiprināt vai noraidīt, ja lēmuma
pieņemšana ir valdes kompetencē vai izskatīšanu lūdz Komisija.
4.11. Komisijas darbībai nepieciešamos materiāli - tehniskos un nanšu līdzekļus bridža
popularizācijas plāna izpildei savu iespēju robežās nodrošina LBF.
4.12. Komisija vismaz reizi gadā atskaitās LBF par Komisijas darbības rezultātiem bridža
popularizācijas plāna un Komisijas uzdevumu izpildē.
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