
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Tiesnešu kolēģijas sēdes protokols Nr.3 

 

2014.gada 16.decembris 

Rīgā, Dzērbenes 27 

 

Sēdes sākums: plkst.18:00 

 sēdi vada – Jānis Pūcītis 

 sēdi protokolē – Kaspars Kuļikovs 

 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 

Jānis Pūcītis + 

Andris Kostjuks + 

      Intars Sabulis + 

Andis Antulis - 

      Oskars Ozols + 

      Jānis Baunis + 

Ieva Neimane + 

      Vladimirs Ribņikovs - 

Dzintars Baltais + 

Mārtiņš Sils + 

Renārs Gudrais + 

 

Sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs, Janika Dzeguze, Tāls Meļķis, Egija Skurbe, Renārs Gudrais, Ritvars Gudrais, 

Jānis Gudrais 

 

Darba kārtība: 

1. Tiesnešu kolēģijas darbības pamatprincipi un būtība; 

2. Iepriekšējās sēdes protokola Nr.2 apstiprināšana; 

3. Tiesnešu kolēģijas sastāvs; 

4. Sporta Kodeksa projekts; 

5. Kalendāri un nolikumi 2015; 

6. Tiesnešu licenču izcenojumi un apdrošināšana 2015; 
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7. Tiesnešu kolēģijas budžeta projekts 2015; 

8. Tiesnešu darba izcenojumi 2015; 

(Iesniegumi no Motokrosa un Skijoringa komisijām) 

9. Tiesnešu semināri 2015; 

10. Tehnisko noteikumu priekšlikumi Motokrosa komisijai; 

11. Dažādi. 

 

1. Tiesnešu kolēģijas darbības pamatprincipi un būtība  

Tiek uzskaitīti 4 galvenie problēmjautājumi, kādēļ Tiesnešu kolēģija ar LaMSF prezidija lēmumu 

tika izveidota: 

1) pastāv interešu konflikts sacensību organizācijā, kad tiesneši vienlaicīgi pilda vairākas 

funkcijas un atrodas vairākos amatos (statusos): piemēram, tiesnesis vienlaicīgi pilda tiesneša 

un kluba/komandas vadības pienākumus; tiesnesis vienlaicīgi ir sacensību organizators; 

tiesnesis vienlaicīgi ir sportists un piedalās sacensībās, kurās pats skaitās kā tiesnesis u.c. 

absurdas situācijas, kas ir klajā pretrunā ar FIM noteikumiem un Sporta likumu. Ievērot 

principu, ka tiesnesis vienlaicīgi nevar būt organizators un/vai sportists un/vai kluba vadītājs, 

kas vienlaicīgi piedalās sacensībās, kuras pats tiesā.  

2) motosporta tiesnešiem nav savas neatkarīgas struktūrvienības LaMSF ietvaros. Līdz 

šim tiesnešu pārraudzība atradās LaMSF prezidija un motosporta veidu komisiju atbildībā. 

Līdz šim bija absurda situāciju, kad tiesneši ir pakļauti Sporta komisiju locekļiem, kuri paši ir 

sacensību dalībnieki (sportisti) un klubu/komandu vadītāji, kas grauj vispārīgus tiesu varas 

principus, kad tiesnesis ir neatkarīgs un pakļauts tikai likumam un noteikumiem. Tāpat šādas 

atsevišķas, neatkarīgas struktūrvienības neesamība rada situāciju, kad tiesu vara ir pakļauta 

likumdošanas un izpildvarai, kas ir pretrunā ar FIM noteikumiem un Sporta likumu. Spriežot 

tiesu, tiesnešiem ir jābūt neatkarīgiem un pakļautiem tikai noteikumiem, bet ne prezidijam un 

komisijām; 

3) jāturpina celt tiesnešu kompetence, organizējot apmācības caur dažādiem semināriem, 

jāturpina darbs pie motosporta tiesnešu licencēšanas. Sporta likums paredz, ka sporta 

darbiniekiem, tai skaitā tiesnešiem, ir jābūt kvalificētiem; 

4) esošais LaMSF Tiesnešu nolikums ir nepilnīgs un morāli novecojis. Šai sakarā ir 

priekšlikums izstrādāt Sporta kodeksu, kas reglamentētu arī tiesnešu darbību, pārsūdzību un 

apelāciju kārtību augstākās instancēs.  
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K.Kuļikovs pauž gandarījumu par Tiesnešu kolēģijas izveidi un izskaidro tās darbības 

pamatprincipus un būtību, kā arī iezīmē tuvākos plānus tās darbībā – tiesnešu sistēmas izveidē un 

nostiprināšanā. Uzsver, ka tiesnešiem jābūt zinošiem, iniciatīviem un objektīviem, pašiem par sevi 

neatkarīgiem un nepakļautiem, tādēļ cer, ka šīs kolēģijas izveide un tiesnešu sistēmas radīšana 

veicinās un uzlabos šo īpašību izkopšanu Latvijas Motosporta tiesnešu saimē. Novēl tiesnešu darbu 

padarīt par prestižu un cienījamu arodu un būt par paraugu citām LaMSF struktūrvienībām. 

 

J.Pūcītis uzsver, ka katram motosporta veidam tiesnešu darbā ir savas specifiskās atšķirības un 

iestrādnes. Līdz ar to cer, ka kolēģija būs tā platforma, kur visu LaMSF pārstāvēto sporta veidu 

tiesneši varēs apmainīties ar pieredzēm un viens no otra mācīties un papildināties. Aicina katru 

klātesošo īsi iepazīstināt ar sevi un pastāstīt par savu pieredzi.  

Diskusijā tiek pārrunātas tādas tēmas kā apmaksu sistēma, brīvprātīgo iesaistīšanas iespējas pasaulē 

un Latvijā, interešu konflikti, bonusu vākšanas punktu sistēmas ieviešana tiesnešu motivācijas 

celšanai, tiesnešu kvalitāte un atbildība.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un apstiprināt Tiesnešu kolēģijas darbības 

pamatprincipus: 

- Izskaust interešu konfliktus, 

- Izveidot un stiprināt Tiesnešu kolēģiju, kā neatkarīgu LaMSF struktūrvienību, 

- Celt tiesnešu kompetenci caur apmācību semināriem, 

- Izstrādāt Tiesnešu sadaļu Sporta kodeksa projektam. 

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Mārtiņš Sils X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   
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2. Iepriekšējās sēdes protokola Nr.2 apstiprināšana  

J.Pūcītis atgādina par iepriekšējā sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Nav neviena priekšlikuma vai  

pretenzijas. Aicina apstiprināt. 

 

Lēmums: Apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu Nr.2. 

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Mārtiņš Sils X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

 

3. Tiesnešu kolēģijas sastāvs 

Kolēģija diskutē par esošā sastāva paplašināšanu. Tiek izteikts priekšlikums noteikt sporta veidu 

pārstāvniecību tiesnešiem proporcionāli sportistu licenču skaitam (ierosinājums tiek noraidīts).  

K.Kuļikovs izsaka priekšlikumu kolēģijā iesaistīt FIM licencētos Latvijas pārstāvjus Ivaru Bekmani 

(medicīna), Arni Austrumu (tehniskā komisija), Raivi Ogorodovu (laika kontrole) un Miķeli 

Melzobu (vide) (ierosinājums tiek noraidīts).  

Kolēģija vienojas palikt esošajā sastāvā, nomainot vien Anda Antuļa kandidatūru ar Renāra Gudrā 

kandidatūru, sakarā ar Antuļa laika trūkumu un pasīvu dalību un iesistīšanos kolēģijas darbībā. 

Renārs Gudrais apstiprina savu kandidatūtu darba Tiesnešu kolēģijā.   

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. Apstiprināt Renāru Gudro Tiesnešu 

kolēģijas sastāvā. Izslēgt Andi Antuli no Tiesnešu kolēģijas sastāva.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 
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Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

 

4. LaMSF Sporta Kodeksa projekts 

K.Kuļikovs prezentē Sporta Kodeksa projektu, tā ideju un būtību. Aicina Tiesnešu kolēģiju sniegt 

priekšlikumus Tiesnešu darbības sadaļai LaMSF Sporta Kodeksā. 

Kolēģija vienojas, ka esošā Tiesnešu nolikuma saturs tiks izmantots par pamatu Tiesnešu darbības 

sadaļai LaMSF Sporta Kodeksā. 

J.Pūcītis aicina kolēģijas tiesnešus iesniegt savus priekšlikums K.Kuļikovam.  

Kolēģija vienojas, ka turpmāk LaMSF Sporta Kodeksā tiks iestrādāti 1.jautājumā pārrunātie 

kolēģijas darbības pamatprincipi.  

Kolēģija vienojas, ka turpmāk tiesnešu licencēs kategoriju “A”, “B” vai “C” ieraksti būs bez sporta 

veidu nosaukumiem.  

Kolēģija ierosina LaMSF Sporta Kodeksā iestrādāt prasību sacensību organizatoru kvalificēšanai 

atbsi;tsoši Sporta likumam, predzot izsniegt “Organizatora apliecības” pēc to dalības Tiesnešu 

semināros un nokārtojot atsevišķu organizatoru testu. Apliecības izsniegt bezmaksas.  

Atstāt principu, ka ar atsevišķu Tiesnešu kolēģijas lēmumu var tikt piešķirta B vai A kategorija, 

neievērojot termiņus un kategoriju secību (piemēram, no C pāriet uz A) personām ar atbilstošām 

zināšanām un pieredzi, t.sk., piemēram, sacensību faktiskajiem organizatoriem, kas ilgus gadus 

praktiski darbojušies motosportā u.tml.  

 

Lēmums: Izstrādāt Tiesnešu darbības sadaļu LaMSF Sporta Kodeksam uz esošā Tiesnešu 

nolikuma satura bāzes. Katrs kolēģijas tiesnesis sniegs priekšlikums, kurus apkopos 

K.Kuļikovs līdz 2015.gada 31.janvārim.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   
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Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   

 

5. Kalendāri un nolikumi 2015  

Tiek pārrunātas aktualitātes Sporta komisijās. Tiek prezentēts Sporta komisiju kalendāra projekts 

2015.gadam. Pie šī jautājuma no kolēģijas puses nav nedz jautājumu, nedz priekšlikumu.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   

 

 

6. Tiesnešu licenču izcenojumi un apdrošināšana 2015 

Diskusijā par tiesnešu apdrošināšanām tiek uzsvērts, ka sacensību organizatora Civiltiesiskā 

apdrošināšana, kas darbojas 3.personu aizsardzībai, nedarbojas attiecībā uz tiesnešu aizsardzību un 

nelaimes gadījumiem, tādēļ atsevišķa tiesnešu apdrošināšana nelaimes gadījumiem ir ļoti vēlama. 

Kolēģija diskutē, vai apdrošināšana tiesnešiem ir jānosaka kā obligāta vai rekomendējoša. Rezultātā 

nonāk pie secinājuma, ka jāatstāj kā rekomendējoša. 
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Tiek izteikts priekšlikums noteikt augstāku maksu C kategorijas tiesnešu licencei uz vienu gadu 5 

Eiro. 

 

Lēmums: Virzīt uz apstiprināšanu prezidijā sekojošus izcenojumus 2015.gada tiesnešu 

licencēm: 

A kategorijas licence (3 gadi) 50 € 

B kategorijas licence (3 gadi) 35 € 

C kategorijas licence (1 gads) 5 € 

FIM tiesneša licence FIM nomināls + 50% 

Apsdrošināšana tiesnešiem ir rekomendējoša.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   

 

 

7. Tiesnešu kolēģijas budžeta projekts 2015 

Tiek prezentēts Tiesnešu kolēģijas budžeta projekts 2015.gadam. 

K.Kuļikovs informē, ka LaMSF prezidents Dz.Jaundžeikars ierosinājis 1000 Eiro dotāciju no 

LaMSF kolēģijas darbam. 

Tiek diskutēts par izdevumu sadaļu.  

K.Kuļikovs savā iesniegumā, ņemot vērā šī gada papildinājumu Latvijas čempionāta nolikumos 

visiem sporta veidiem par dopinga kontroli, ierosina Tiesnešu kolēģijai iegādāties veritificētu 

alkometru turpmākai kontrolei un šī punkta izpidei izlases veidā. 

“Sacensību žūrijai sadarbībā ar Medicīnas personālu ir tiesības veikt alkohola kontroli sportistiem 

(žūrijas noteiktas izlases veidā), izmantojot alkometru.”  



 8 

Kolēģija vienojas, ka ir nepieciešams iegādāties veritificētu alkometru.  

A.Kostjuks ierosina iegādāties jaunus karogus tiesnešu darbam. O.Ozols un I.Sabulis ir pret jaunu 

karogu iegādi, jo atsevišķām brigādēm jau ir karogu komplekti.  

J.Pūcītis ierosina apstiprināt 2015.gada budžeta projektu. 

 

Lēmums: Apstiprināt 2015.gada Tiesnešu kolēģijas budžeta projektu (pielikums Nr.1).  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   

 

8. Tiesnešu darba izcenojumi 2015 

Kolēģija diskutē par nepieciešamību noteikt un apstiprināt tiesnešu darba izcenojumus (motokrosā, 

enduro, skijoringā), kas kalpotu kā cenrādis ikvienam organizatoram. Šādi izcenojumi nebūtu 

publicējami publiski, bet gan LaMSF darbam iekšienē, nosūtot tos potenciālajiem organizatoriem. 

Šai sakarā saņemti divis iesniegumi no Motokrosa un Skijoringa komisijā ar lūgumu sagatavot cenu 

piedāvājumus Latvijas čempionātiem/ Latvijas Kausiem.  

Tiek diskutēts par izcenojumiem. J.Pūcītis ierosina apstiprināt izcenojumus.  

 

Lēmums: Apstiprināt Tiesnešu darba izcenojumus 2015.gadam (pielikumi Nr.2, 3., 4.).  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   
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Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   

 

 

9. Tiesnešu semināri 2015 

Tiek diskutēts par semināru biežumu un nozīmi. Kolēģija vienojas, ka nepieciešami semināri 

tiesnešu apmācībai vienu reizi gadā (pavasarī), kā arī paredzēt samaksu semināra vadītājam par 

semināra vadīšanu un materiālu (prezentāciju un testu) sagatavošanu. 

Kolēģija nosaka atbildīgos par semināra organizēšanu un vadīšanu. 

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, organizēt tiesnešu seminārus un licencēšanu 

2015.gada pavasarī. Noteikt atbildīgos par organizēšanu un vadīšanu:  

Dzintars Baltais – supermoto  

Jānis Baunis – enduro 

Oskars Ozols – motošoseja 

Ieva Neimane – triāls 

Jānis Pūcītis – motokross 

Vladimirs Ribņikovs – spīdvejs 

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   
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10. Tehnisko noteikumu priekšlikumi Motokrosa komisijai  

Kolēģija sagatavojusi priekšlikumus Tehnisko noteikumu grozījumiem motokrosā, paredzot 

precizējumus attiecībā uz muguras starta numuru izgatavošanu un lietošanu. Grozījuma 

priekšlikumi saskaņoti ar SIA Riho, kas nodrošina laika kontroli Latvijas čempionāta/Latvijas 

Kausa sacensībās motokrosā.  

 

Lēmums: Apstiprināt un virzīt uz Motokrosa komisiju priekšlikumus grozījumiem  

Motokrosa Tehniskajos noteikumos (pielikums Nr. 5).  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   

 

 

11. Dažādi 

Kolēģija vienojas, ka nākamā sēde jāorganizē 2015.gada februārī/martā. Vēlams, lai šī sēde tiktu 

organizēta sestdienā (brīvdienā).  

O.Ozols ierosina starp sporta veidiem no kolēģijas nozīmēt novērotājus, kas varētu ierasties uz 

sacensībām un pavērot tiesnešu darbu.  

A.Kostjuks izsaka priekšlikumus, lai vērstu Motokrosa komisijas uzmanību gatavojoties 2015.gada 

sezonai:  

- risināt MINI MX problēmu, nepietiekamo dalībnieku skaitu, vērtēt šādas klases lietderību; 

- grozīt Motokrosa noteikumus, paredzot ka Remontu un signalizācijas (Mehāniķu) zonā nedrīkst 

atrastiem ar zandalēm, čībām (nenosegtiem purngaliem), kā arī ar plikām kājām;  
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- pārdomāt sacensību komentatora izvēli, izsaka neapmierinātību ar aizvadīto sezonu, kad 

komentētājs Fodža komentēja tiesneša darbu un sacensību norises faktiskos apstākļus un faktus, 

kuri neatbilst patiesībai vai kurus publiski nav nepieciešams un ir neētiski komentēt (saistībā ar 

tiesnešu un sekretariāta darbu); 

- pieprasa, lai Motokrosa komisijas sēžu protokoli ar sēdēs pieņemtajiem lēmumiem būtu operatīvi 

pieejami komisijas mājas lapā; 

- ierosina mājas lapā publicēt Tiesnešu noteikumu (grāmatiņas) pdf. 

 

R.Gudrais ierosina aktualizēt jautājumu par tiesnešu vietām uz trampalīniem motokrosā, 

nepieciešams vērst organizatoru uzmanību, ka šādām tiesnešu vietām uz trampalīniem ir milzīga 

nozīme no drošības viedokļa. Esošā situācija esot bēdīgā stāvoklī, kad tiesnešiem uz trampalīniem 

nav izveidota un paredzēta speciāla  vieta. Šis jautājums jau gadiem netiekot risināts. 

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju. Veikt nepieciešamo rīcību minēto jautājumu 

aktualizēšanai un risināšanai.   

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Dzintars Baltais X   

Oskars Ozols  X   

Renārs Gudrais X   

 

 

Sēdes beigas: plkst. 22:30 

 

Sēdes vadītājs: Jānis Pūcītis 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 


