
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Tiesnešu kolēģijas sēdes protokols Nr.6 

 

2016.gada 23.maijā 

Rīgā, Dzērbenes 27 

 

Sēdes sākums: plkst.19:00 

 sēdi vada – Jānis Pūcītis 

 sēdi protokolē – Jānis Pūcītis, Kaspars Kuļikovs 

 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 

Jānis Pūcītis + 

Andris Kostjuks + 

      Intars Sabulis + 

      Oskars Ozols + 

      Jānis Baunis + 

Ieva Neimane + 

      Vladimirs Ribņikovs - 

Dzintars Baltais - 

Mārtiņš Sils + 

Renārs Gudrais + 

Egils Agarskis + 

Arnis Austrums + 

 

Sēdē piedalās (bez balsstiesībām): 

Kaspars Kuļikovs, Oskars Pūcītis, Andris Šuļja, Ritvars Gudrais, Jānis Gudrais, Kristīne Krūmiņa 

 

Darba kārtība: 

1. Izmaiņas Sporta likumā (jaunā trašu un tiesnešu licencēšanas kārtība Latvijā)- ziņojums 

2. Andra Šuļjas isniegums 

3. Raimonda Keiša iesniegums 

4. Oskara Ozola iesniegums 

5. Jāņa Pūcīša ziņojums 

6. Dažādi 
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1. Izmaiņas Sporta likumā, ziņojums  

Ģenerālsekretārs informē, ka no 1.jūlija stājas spēkā jaunā trašu un tiesnešu licencēšanas kārtība 

Latvijā. Sporta likumā noteikts regulējums, kas attiecas uz tiesnešu kolēģiju un galveno tiesnešu 

darbību motosportā, autosportā un ūdens motosportā. No 1.jūlija visiem motosporta organizatoriem 

būs nepieciešams veikt obligātu trases licencēšanu un piesaistīt LaMSF licencētu galveno tiesnesi, 

kas būs atbildīgais sporta darbinieks, lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu publiskam pasākumam 

(sacensībām). Pēc galvena tiesneša apstiprinašanas nolikumā, visa praktiskā un juridiskā atbildība 

pāriet uz galveno tiesnesi (kā atbildīgo sporta darbinieku, kas atbilstoši kvalificēts LaMSF), proti, 

gan par tiesnešu sastāva atbilstību, gan par pareizu noteikumu izpidi un citām ar sacensību tiesāšanu 

saistītām lietām. Pielikumā Sporta likumu izmaiņu pilnā redakcija.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.  

Tiesnešu kolēģija pieņem lēmumu uz Sporta likumu pārejas noteikumu pamata- automātiski 

pagarināt visas LaMSF trašu izsniegtās licences līdz š.g. 1.jūlijam (tās trases, kuras jau ir 

licencētas un kurām termiņs beidzas šajā gadā līdz 1.jūlijam). Veikt trašu licencēšanu atbilstoši 

jaunajiem Sporta likuma grozījumiem un to pārejas noteikumiem no š.g. 7.jūlija līdz 1.augustam 

pastiprinātā režīmā.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Mārtiņš Sils X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   
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2. Andra Šuļjas iesniegums 

Laika kontroles tiesnesis un pakalpojuma nodrošinātājs Latvijas čempionātā motokrosā Andris 

Šuļja iepazīstina klātesošos ar savu ziņojumu (iesniegums pielikumā). Aizstāvības puse, Inese 

Matuseviča, darba aizņemtības pēc uz sanāksmi nevarēja ierasties. Viņas vārdā Ritvars Gudrais 

informē, ka Inese savu vainu atzīst un ir gatava strādāt citos tiesnešu posteņos, ja ir nepieciešamība. 

Laumas un Aizputes sacensībās galvenais tiesnesis bija Andris Kostjuks. Andris apstiprina, ka Inese 

Matusēviča kā tehniskās komisijas vadītāja un locekle vairāk neturpinās darbu tehniskajā komisijā 

sacensībās LČ un LK. Pēc diskusijām, visi klātesošie piekrīt, ka Inese Matusēviča neatbilst 

tehniskās komisijas darbinieka kvalifikācijai un ir jārotē uz citu posteni. 

 

Lēmums: Apstiprināt Ineses Matusēvičas neatbilstību tehniskās komisijas pienākumu 

pildīšanai. Rotēt uz citu tiesnešu posteni.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Mārtiņš Sils X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   

 

3. Raimonda Keiša iesniegums 

Jānis Pūcītis iepazīstina ar LČ Apes posma tehniskās komisijas locekļa Raimonda Keiša 

iesniegumu, kur informē par motokrosa tehniskā noteikumu punkta izpildi. Raimonda iesniegumā 

uzsvērts, ka ir ļoti grūti strādāt un sportistiem izskaidrot par motocikla un muguras numuru 

noteikumu pareizu lietošanu. Ja LČ un LK strādā 2gb.tehniskās komisijas, tad viņām jāstrādā 

vienādi un pareizi jāizpilda motokrosa tehniskie noteikumi. Raimonda ziņojumā prasīts izvērtēt 

Ineses Matušēvicas atbilstību ieņemamajam amatam. 
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Lēmums: Par Ineses Matusēvičas atbilstību lēmums jau tika pieņemts. Uzdot sacensību 

galvenajam tiesnesim Andrim Kostjukam uz nākošajiem LK un LČ posmiem nodrošināt 

tehniskās komisijas darbu ar atbilstošas kvalifikacijas tiesnešiem un turpināt iesākto darbu 

par starta numuru uz motocikla un muguras noteikumu ievērošanu. 

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Mārtiņš Sils X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   

 

4. Oskara Ozola iesniegums 

Oskars Ozols kā Distances priekšnieka  vietnieks MXGP sacensībās Ķegumā iepazīstina klātesošos 

ar savu iesniegumu (pielikumā). LaMSF tiesneses Kristīne Krūmiņas publicētais video materiāls 

sociālā portālā Facebook ar komentāriem, var tikt saprasts un interpretēts, kā nepareizas tiesnešu 

rīcības uzsvēršana, tādejādi publiski diskriditējot LaMSF un tās tiesnešu darbību. Šāda video 

publicēšana no LaMSF oficiālas personas puses par citu kolēģu nepareizu darbu (rīcību) un to 

apsriešana publiski nav ētiska un ir pretrunā ar LaMSF iekšējiem noteikumiem. Kā aiztāvībai vārds 

tiek dots Kristīnei Krūmiņai. Kristīne izklāsta savu domu un uzsver, ka video materiāla publicēšana 

nav bijusi ar motīvu diskriditēt tiesnešu darbu, viņas ieskatā tas tika darīts vienkārši tāpat bez 

jebkāda iemesla un nolūka. Tiesnešu kolēģija pieņem zinšānai Kristīnes skaidrojumu un vienojas, 

ka video tiks izņemts. 

 

Lēmums: Pieņemt sniegto informāciju. Tiesnesei Kristīnei Krūmiņai izņemt divdomīgo video 

no sociālā portāla Facebook par tiesnešu darbu MXGP sacensībās Ķegumā. Tiesnešu kolēģija 

vienojas, ka tiesnešiem kā LaMSF oficiālām personām jāvērtē savas publiskās darbības 
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(materiālu publicēšana, izteikumi u.tml.), lai netiktu pārkāpts LaMSF Sporta kodekss un 

Ētikas kodekss, kas varētu jebkādā veidā diskriditēt LaMSF darbību (vai tikt interpretēts 

šādi). Šādas divdomīgas situācijas (pašu piefiksētās kolēģu kļūdas, video materiālos, bildēs) 

turpmāk pārrunāt un izanalizēt LaMSF iekšienē, bet ne publiski uz āru.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Mārtiņš Sils X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   

 

5. Jāņa Pūcīša ziņojums 

Jānis Pūcītis, kā sacensību galvenais tiesnesis, iepazīstina ar savu ziņojumu par aizvadītajām 

MXGP sacensībām Ķegumā 30.aprīlī-1.maijā. Sacensības no sportiskā viedokļa bija veiksmīgas un 

FIM tiesnešu komandas darbu novērtēja kā ļoti labu. Diemžēl sadarbība ar organizatoru 

neizveidojās veiksmīga, kā rezultātātā sacensību galvenais tiesnesis uzrakstīja par to ziņojumu un 

nosūtīja LaMSF prezidijam zināšanai. No ģenerālsekretāra puses tiesnešu darbība arī tika novērtēta 

ar atzīmi ļoti labi. Diskusijās apsprieda tiesnešu komandas darbības specifiskās nianses, kas būtu 

jāuzlabo, lai tiesnešu komanda stradātu vēl lābāk. 

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai ziņojumu. Prezidijam izskatīt ziņojumu un pie nākošā gada GP 

sacensību tiesāšanas Ķegumā rast risinājumu par organizatora un sacensību tiesnešu 

brigādes sadarbības uzlabošanu. 
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6. Dažādi 

Sēdē diskutē par turpmāku tiesnešu kolēģijas sēžu datumu un laikiem. Izskan priekšlikumi, ka sēdes 

turpmāk jāorganizē pēc noteikta grafika (piemēram, reizi ceturksnī) un laika posmā pēc 19:00, ja 

sēdes tiek organizētas darba dienā.  

 

Lēmums: Uzdot kolēģijas vadītājam Jānim Pūcītim, izstrādāt kolēģijas sēžu grafiku un 

nosūtīt locekļiem to apspriešanai. 

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Mārtiņš Sils X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   

 

 

Sēdes beigas: plkst. 22:00 

 

Sēdes vadītājs: Jānis Pūcītis 

 

Sēdes protokolētājs: Jānis Pūcītis, Kaspars Kuļikovs 


