
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 
Tiesnešu kolēģijas sēdes protokols Nr.3/2017 

 
2017.gada 28.septembris 

 
Rīgā, Dzērbenes 27 
 

Sēdes sākums: plkst.18:00 
 

•sēdi vada – Oskars Ozols 

•sēdi protokolē – Terēze Ozola 
 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 
 
Oskars Ozols + 

Jānis Pūcītis - 

Arnis Austrums + 

Jānis Baunis + 

Ieva Neimane + 

Renārs Gudrais - 

Janika Judeika - 

Romāns Ērkulis + 

Roberts Prulis + 

Andris Šuļja + 

 
Bez balsstiesībām: 
 
Kaspars Kuļikovs 
 
Darba kārtība: 

1. Sacensību laikā dokumentu noformēšana (biļeteni) 

2. Jāņa Gudrā un Andra Šuļja domstarpības 

3. Rolanda Iļenko pārkāpums pasaules čempionātā motokrosā 

blakusvāģos 

4. Izmaiņas sporta kodeksā 

5. Papildināt LaMSF tiesnešu darba vērtēšanas nolikumu 

6. Pašreizējais budžets 

7. Citi jautājumi 



 

1. Sacensību laikā dokumentu noformēšana (biļeteni) 

Ja tiek veikti labojumi sacensību dokumentācijā ir jāizdod sacensību 

biļeteni, kurus paraksta sacensību galvenais tiesnesis vai žūrija.  

Jebkura izmaiņu pamatā ir jābūt lēmumam. 

 

2. Jāņa Gudrā un Andra Šuļja domstarpības 

Izteikt aizrādījumu abiem, brīdinājumu par ētikas kodeksa pārkāpumu 

Kolēģijas balsojums: 

 Par Pret Atturas 
Oskars Ozols x   
Roberts Prulis x   
Arnis Austrums x   
Jānis Baunis x   
Ieva Neimane x   
Romāns Ērkulis x   
Andris Šuļja   x 

Nolemts  - izteikt J.Gudrajam un A.Šuļjam brīdinājumu par ētikas 

kodeksa 4 punkta pārkāpumu līdz nākošam šāda veida pārkāpumam. 

3. Rolanda Iļenko pārkāpums pasaules čempionātā motokrosā 

blakusvāģos 

I.Neimane ierosina tiesību apturēšanu LaMSF tiesnešu licences darbībai 

saskaņā ar sporta kodeksa punktu 9.3.5.  

 Par Pret Atturas 
Oskars Ozols   x 
Roberts Prulis x   
Arnis Austrums x   
Jānis Baunis x   
Ieva Neimane x   
Romāns Ērkulis x   
Andris Šuļja x   

Nolemts – apturēt LaMSF tiesneša licences darbību uz diviem gadiem 

saskaņa ar sporta kodeksa punktu 9.3.5. Rolandam Iļenko 



4. Izmaiņas sporta kodeksā 

O.Ozols iepazīstina ar sporta kodeksa izmaiņām, jaunumiem 

 

5. Papildināt LaMSF tiesnešu darba vērtēšanas nolikumu 

Ja tiesnešu atskaitē tiek izmantoti vērtējumi – 0; 1 un 3, obligāti jāsniedz 

rakstisks paskaidrojums 

 Par Pret Atturas 
Oskars Ozols x   
Roberts Prulis x   
Arnis Austrums x   
Jānis Baunis x   
Ieva Neimane x   
Romāns Ērkulis x   
Andris Šuļja   x 

Nolemts -  papildināt LaMSF tiesnešu darba vērtēšanas nolikumu, 

izmantojot vērtējumus 0; 1; 3 ir obligāti jāsniedz rakstisks 

paskaidrojums. 

6. Galveno tiesnešu atskaites sistēmā licences.lv 

Oskars Ozols ziņo par sistēmas licences.lv galveno tiesnešu atskaišu 

neesamību.  Pēc debatēm tiek nolemts, ka sacensību galvenajiem 

tiesnešiem, kuri nav pilnībā aizpildījušu sacensību tiesnešu vērtēšanas 

atskaites licences.lv , tās ir jāaizpilda un jāsakoriģē tiesnešu novērtējums 

atbikstoši Tiesnešu darba vērtēšanas nolikumam  līdz š.g. 28.oktobrim. 

(vai arī 10 dienu laikā no LaMSF pieprasīšanas brīža) 

 Par Pret Atturas 
Oskars Ozols x   
Roberts Prulis x   
Arnis Austrums x   
Jānis Baunis x   
Ieva Neimane x   
Romāns Ērkulis x   
Andris Šuļja x   

Nolemts - galvenajiem tiesnešiem, kuri nav pilnībā aizpildījušu 

sacensību tiesnešu vērtēšanas atskaites licences.lv , tās ir jāaizpilda un 



jāsakoriģē tiesnešu novērtējums atbikstoši Tiesnešu darba vērtēšanas 

nolikumam  līdz š.g. 28.oktobrim. 

7. Pašreizējais budžets 

Pašreizējais tiesnešu kolēģijas budžets ir 348,00Eur, uzkrājums uz 

2017.gadu 2435,00Eur 

8. Citi jautājumi 

R.Ērkulis ierosina turpmāk kolēģijai pašai izskatīt dažādas situācijas un 

pārkāpumus, nesūtot uzreiz tos uz DAK 

Tiesnešu apmācību vadīs: 

 Triālā – Agarskis, plānotas divas apmācības Jelgavā un viena 

Liepājā 

 Enduro – J.Baunis un Robežnieks 

 Motokrosā – J.Pūcītis A, B un C kategorijas tiesnešiem 

 Motokrosā – Oskars Ozols un Janika Judeika C kategorijas   

tiesnešiem 

 Motokrosā – plānoti katrā reģionā pa vienam semināram 

sadarbībā ar tiesnešu koordinatoriem 

Motošosejā – Oskars Ozols A, B un C kategorijas tiesnešiem 

plānotas 2 apmācības Rīga. Vajadzības gadījumos Latvijas reģionos 

sadarbībā ar citu komisiju semināru ietvaros. 

 J.Judeika koordinātore FIM licenču kārtošanā 

R.Ērkulis informē, ka prezidija sēdē nolemts jautājumu par sacensību 

novērotāju nepieciešamību novirzīt izlemšanai katrai komisijai atsevišķi. 

Galvenais jautājums ir par novērotāja finansēšanu. 

O.Ozols informē, ka ir izsūtījis visām komisijām vēstuli ar lūgumu 

informēt par tuvāko sapulču norises laiku, lai varētu vairāk pastāstīt par 

novērotāja nepieciešamību sacensībās un tehniskās komisijas izveidi. 

K.Kuļikovs pastāsta par lēmumu izveidot jaunu mājas lapu un licences.lv 

papildināšanu ar sacensību kalendāru 

Sēdes beigas: plkst. 20:00 



Sēdes vadītājs: Oskars Ozols 

Sēdes protokolētājs: Terēze Ozola  

 

 

 

 

 
 


