
 
Latvijas Motosporta federācijas 

Tiesnešu kolēģijas sēdes protokols Nr.7 

 

2016.gada 17.decembris 

Rīgā, Dzērbenes 27 

 

Sēdes sākums: plkst.10:00 

 sēdi vada – Oskars Ozols 

 sēdi protokolē – 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 (ģenerālsekretārs), Ritvars Gudrais (motokross), Jānis Gudrais (motokross), 

Roberts Širmelis (motošoseja) 

 

Darba kārtība: 

1. Sapulču kārtības ruļļa prezentācija un apstiprināšana 

2. Jaunā tiesnešu un sportistu elektroniskās reģistrācijas sistēmas Licences.lv prezentācija 

3. Starptautisko sacensību kalendāra 2017 prezentācija 

4. Tiesnešu dienas samaksas izskatīšana un apstiprināšana 2017 
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1. Sapulču kārtības ruļļa prezentācija un apstiprināšana 

Prezentāciju veic Jānis Pūcītis (pielikumā). 

A.Austrums iesaka nenoteikt maksimālos laikus, sapulces vadītājs nosaka laikus.  

K.Kuļikovs ierosina dod vārdu ikvienam (arī pieaicinātiem bez balstiesībām). 

Visus formulējumus nomainīt uz ieteicamo. 

Lēmums: Apstiprināt Sapulču kārtības rulli (pielikumā).  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   

 

2. Jaunā tiesnešu un sportistu elektroniskās reģistrācijas sistēmas Licences.lv prezentācija 

K.Kuļikovs prezentē sistēmu Licences.lv  

Sistēma paredz iespēju iesniegt galvenā tiesneša atskaiti elektroniskā formā.  

A.Kostjuks iebilst, ka galvenajam tiesnešim nav daudz laika, lai gatavotu atskaiti. 

Kolēģija vienojas, ka atskaites iesniegšana galvenajiem tiesnešiem būs obligāta, bet to varēs izdarīt 

3 dienu laikā pēc sacensībām. 

Sistēma paredz iespēju novērtēt tiesnešu darbu.  

A.Kostjuks ir pret, ka tiek novērtēts tiesnešu darbs. 

O.Ozols uzsver, ka novērtēšanu palīdz veikt distances priekšnieks, kas ziņo galvenajam tiesnesim. 

E.Agarskis norāda, ka triālā jau tiek veikta regulāra tiesnešu novērtēšana. To dara žūrijas 

priekšsēdētājs un tas strādā ļoti labi, kā motivators starp tiesnešiem. Labākie tiesneši saņem 

atzinības gada beigās. 
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K.Kuļikovs uzsver, ka svarīgi piefiksēt un arhivēt visus tiesnešu pārkāpumus, tādēļ piedāvā šo 

procesu elektronizēt, līdzīgi kā tas tiks darīts ar sportistu pārķapumu fiksēšanu un ievadīšanu 

sistēmā Licences.lv. Šī informācija nebūs publiski pieejama, bet gan tikai reģistrētiem sistēmas 

lietotājiem (A kategorijas tiesnešiem).  

J.Pūcītis ierosina, ka nepieciešams izstrādāt metodiku novērtēšanai, kurā būtu detalizēti uzrakstīts, 

kādos gadījumos/ situācijās tiek piešķirta atzīme 1, 2 un 3. Līdz nākamai sēdei tiks izstrādāta 

metodika. Līdz kamēr nav izstrādāta metodika, novērtēšanu neveikt. 

Sistēmā nepieciešama papildus funkcija, lai varētu pievienot atskaitē stažierus (nereģistrētus 

sistēmas lietotājus). 

Lai arī jaunā sistēma sniedz iespēju saņemt PDF izdrukas licenci, kolēģija vienojas, ka tiesneši 

turpinās saņemt plastikāta kartes licences. 

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai. 

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   
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3. Starptautisko sacensību kalendāra 2017 prezentācija  

K.Kuļikovs prezentē 2017.gada sacensību kalendāru FIM pasākumiem Latvijā. 

 

 

A.Kostjuks tiek deleģēts strādāt ķeguma pasākumos, vākt tiesnešu komandu un organizēt 

komunikāciju starp organizatoru un galveno tiesnesi. 

E.Agarskis izstāsta par Liepājas triālu un aicina uz visus tiesnešus-interesentus iesaistīties šī 

pasākuma tiesāšanā.  

J.Pūcītis uzsver, ka kopīgās apmacības un sasaiste starp dažādu disciplīnu tiesnešiem ir nesusi 

pozitīvu atdevi.  

 

Lēmums: Pieņemt zināšanai.  

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   
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Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   

 

4. Tiesnešu dienas samaksas izskatīšana un apstiprināšana 2017 

O.Ozols prezentē samaksu kārtības izcenojumus 2017.gadam.  

Akcentē, ka līdz ar grozījumiem Sporta likumā galvenajam tiesnesim ir palielinājusies atbildība, 

tādēļ ierosina celt galvenā tiesneša izmaksas, kā arī paredzēt sadalījumu pa stundām.  

Vienojas, ka jāsadala samaksa līdz 8 stundām un virs 8 stundām (+1 stunda pusdienām).  

Jānodala Latvijas un FIM sacensības, jo FIM sacensībām notiek daudz lielāka pirms sagatavošanās 

un arī lielāka atbildība un zināšanu nepieciešamība. 

Jāsaprot, kas maksā par FIM licences apmācībām, no tā var rēķināt galvenā tiesneša cenu.  

Kas maksā par FIM licenci- pats tiesnesis vai federācija/ organizators. Izdiskutē visas pozīcijas un 

cenas. 

Priekšlikums balsot par izdiskutēto cenrādi (pielikumā). 

 

Lēmums: Apstiprināt Tiesnešu darba izcenojumus 2017.gadam (pielikums). 

 

Kolēģijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Jānis Pūcītis X   

Andris Kostjuks X   

Intars Sabulis X   

Jānis Baunis X   

Ieva Neimane X   

Arnis Austrums X   

Renārs Gudrais X   

Egils Agarskis X   

Oskars Ozols  X   

 

Sēdes beigas: plkst. 12:00 

 

Sēdes vadītājs: Oskars Ozols 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs 


