
TIESNEŠU KOLĒĢIJAS NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgi noteikumi. 
 

1.1. Tiesnešu kolēģiju izveido LSPF, lai nodrošinātu LSPF augstu sacensību līmeni; 
1.2. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju ieceļ LSPF prezidents un apstiprina LSPF valde; 
1.3. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs reizi gadā pirms nākamās LSPF pilnsapulces par paveikto 
atskaitās LSPF valdei. 
 

2. Tiesnešu kolēģijas uzdevumi: 
 
2.1. Tiesnešu darba organizēšana LSPF sacensību vadīšanā; 
2.2. Latvijas tiesnešu dalības organizēšana starptautiskās sacensībās FITASC vai citās valstīs; 
2.3. Reģionālo, nacionālo un starptautisko kategoriju sporta tiesnešu apmācība, kas sadalīta 
Compak Sporting un FITASC Sporting programmās (saskaņā ar FITASC regulu); 
2.4. Pastāvīgs darbs pie tiesnešu kvalifikācijas celšanas. 

 
3. Tiesnešu kolēģijas struktūra. 

 
3.1. Tiesnešu kolēģiju vada tās priekšsēdētājs; 
3.2. Visi aktīvi Starptautiskās FITASC kategorijas Latvijas tiesneši ir tiesnešu kolēģijas locekļi - 
dalībnieku sarakstu LSPF valdei nodrošina kolēģijas priekšsēdētājs; 
3.3. Tiesneši, kuri gatavojas iegūt Starptautiskās kategorijas FITASC tiesneša kvalifikāciju, kļūst 
par tiesnešu kolēģijas kandidātiem; 
 

4. Tiesnešu darba nodrošināšana LSPF sacensībās. 
 

4.1. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs nodrošina sporta tiesnešu darbu visās LSPF rīkotajās 
sacensībās, šim nolūkam: 
- Ieceļ sacensību galveno tiesnesi; 
- ieceļ sacensību sekretāru; 
- nosaka to tiesnešu sarakstu, kuri piedalās sacensībās; 
4.2. Lai apmācītu jaunus tiesnešus, sacensībās ir atļauts iesaistīt tiesnešus bez starptautiskas 
kvalifikācijas, taču to skaitam šajās sacensībās nevajadzētu pārsniegt 20%-40% no kopējā 
tiesnešu skaita. 
4.3. Nodrošina vienu vai vairāku tiesnešu padomes locekļu pārstāvību Latvijas sporta klubu 
rīkotajās sacensībās reģionos, par kuriem: 
- saskaņo ar sporta klubu, kurš organize sacensībās galvenā tiesneša kandidatūru; 
- nodrošina vismaz viena tiesneša piedalīšanos no tiesnešu kolēģijas locekļiem; 
 
4.4. Tiesnešu kolēģijas dalībnieku ieteikumi par sacensību organizēšanas un rīkošanas kārtību 
ir obligāti klubam vai reģionālo sacensību organizatoriem; 
 

5. Jauno starptautiskās kategorijas tiesnešu apmācība. 
 

5.1. Tiesnešu kolēģija nodrošina apmācību un praktiskus seminārus; 
5.2. Iesaista darbā jaunus tiesnešus LSPF un Sporta klubu sacensību laikā; 
 

6. Tiesnešu darba nodrošināšana un samaksa par darbu. 
 

6.1. Sacensību organizatoriem ir pienākums nodrošināt tiesnešu ceļošanu uz sacensību norises 
vietu un (ja nepieciešams) tiesnešu izmitināšanu viesnīcā. 



6.2. Samaksas likmi par sporta tiesnešu darbu par 1 sacensību dienu katru gadu nosaka LSPF 
valde, vienojoties ar Tiesnešu padomes priekšsēdētāju, noformē šo noteikumu pielikuma formā 
un tā ir neatņemama līguma tā sastāvdaļa. 
 

 
7. Sporta tiesnešu kvalifikācija - pamatojums un kārtība. 

  
7.1. LSPF, veic regulāru izglītību un apmācību, tādējādi uzlabojot un pilnveidojot tiesnešu 
kvalifikāciju  nacionālā un reģionālā līmenī, lai sniegt iespēju iegūt starptautiska tiesneša 
tiesneša kvalifikāciju. 
  
7.2. Starptautiskajam tiesnesim ir pienākums piedalīties LSPF organizētās sacensībās ka 
tiesnesis min. reizi gadā, lai varētu piedalīties starptautiskās sacensībās. 
  
7.3. Ja starptautiska līmeņa tiesnesis 2 gadus bez pamatota vai acīmredzama iemesla aktīvi 
nepiedalās tiesāšanā Latvijā un / vai Eiropā, tiesnesis zaudē savu starptautisko kvalifikāciju. 
  
7.4. Ja tiesneša izturēšanās sacensību laikā pārsniedz ētikas vai estētikas standartus, tiesnešu 
kolēģijas priekšsēdētājs rakstiski informē valdi par tiesneša rīcību, ja ir saņemts otrs līdzīgs 
iesniegums tad, tiesnesis tiek diskvalificēts no tiesnešu kolēģijas uz 1 gadu. Atgriezties tiesnešu 
sastāvā, tiesnesis var tikai uzrakstot iesniegumu. 

 


