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APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas padomes 

17.04.2018. lēmumu  

 (Protokols Nr. 15 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas nolikums 

 

1. Vispārējie noteikumi. 

1.1. Šīs nolikums nosaka Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (turpmāk - LRF) tiesnešu kolēģijas (turpmāk – 

TK) darbību. 

1.2. TK sastāv no tiesnešiem, kuri ieguvuši ne zemāk kā 2.nacionālo kategoriju, un viņiem ir izsniegta un derīga 

LRF licence. Ja TK sapulce notiek kalendārā gada sākuma līdz 1. maijam, tad iepriekšēja gada izsniegta 

LRF licence tiek uzskatīta par derīgu. 

1.3. TK sapulci sasauc LRF valde pēc TK padomes lēmuma. 

1.4. TK ir lemttiesīga, ja TK sapulcē piedalās 50% plus viens TK sastāvošais tiesnesis. 

1.5. TK sapulcē lēmumi tiek pieņemti balsojot 50% plus viens no sapulcē klātesošajiem tiesnešiem. 

1.6. Ja TK sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, TK padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā, bet ne ātrāk kā 7 dienu laikā sasaukt atkārtotu TK sapulci ar to pašu darba kārtību, nosakot 

atkārtotas TK sapulces norises laiku un, informējot par to tiesnešus, izsūtot rakstisku paziņojumu 

(elektroniski). Šajā gadījumā TK sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo tiesnešu skaita, 

bet tikai gadījumā, ja TK sapulcē piedalās 2 tiesneši. Atkārtotā TK sapulcē lēmumus pieņem balsojot, 50% 

plus viens, no sapulcē klātesošajiem tiesnešiem. 

1.7. Ārkārtas TK sapulci var sasaukt, ja to pieprasījuši ne mazāk kā 1/3 TK tiesnešu. 

1.8. Par tiesnesi drīkst būt jebkurš Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kurš sasniedzis valstī noteikto 

pilngadības vecumu.  

1.9. Tiesneša, kā sacensību galvenā tiesneša, darbības termiņš beidzas tā gada 31. decembrī, kurā viņš sasniedz 

70 gadu vecumu. 

1.10. Tiesnesis darbojas neitrāli un patstāvīgi. Viņam nekavējoties jāatsauc sava kandidatūra no sacensību 

tiesāšanas, ja viņam ir zināmi jebkādi faktori, kas varētu radīt šaubas par viņa neitralitāti.  

1.11. Tiesnesis nevar būt nevienas citas licences turētājs, kā tikai un vienīgi tiesneša licences turētājs. Licences 

maiņu var veikt vienu reizi gadā. 

1.12. Tiesneša darbību sacensībās reglamentē LRF TK nolikums, LRF padomes apstiprināti tiesību akti un 

Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (turpmāk – UCI) noteikumi. 

1.13. Sacensību tiesāšana ir godpilns un atbildīgs darbs, kas ir veicams saskaņā ar vispārpieņemtām ētikas 

normām, ievērojot drošības pasākumus. 

1.14. TK sapulces tiek protokolētas. Protokolus paraksta sapulces vadītājs un protokolists. 

1.15. TK sapulces vadītājs nodrošina protokola sagatavošanu un iesniegšanu LRF valdei 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc TK sapulces.  

1.16. TK sapulces protokolu oriģināli glabājas LRF juridiskajā adresē.  

1.17. TK vada TK padome. 

 

2. Tiesnešu tiesības un pienākumi 

2.1. Tiesnesim ir tiesības: 

2.1.1. Tiesāt LRF kalendārā iekļautās sacensības.  

2.1.2. Vadīt instruktāžas un seminārus LRF uzdevumā. 

2.1.3. Tiesāt dažāda līmeņa sacensības, atbilstoši iegūtajai tiesnešu kategorijai. 

2.1.4. Izteikt savus priekšlikumus, lai uzlabotu tiesnešu darbību, iesniedzot tos rakstiski TK padomei. 

2.1.5. Izteikt savas pretenzijas par tiesnešu darbību, iesniedzot tos rakstiski TK padomei.  

2.2. Tiesnesim ir pienākumi: 

2.2.1. Pārzināt UCI noteikumus un praktiski piemērot tos sacensībās. 

2.2.2. Pārzināt riteņbraukšanas sacensību nolikumu. 

2.2.3. Pārzināt LRF TK nolikumu. 

2.2.4. Pārzināt tiesāšanas metodikas un pielietot tās praksē. 

2.2.5. Tiesāt sacensības kvalitatīvi un taisnīgi. 

2.2.6. Objektīvi un savlaicīgi risināt problēmas, kas radušās sacensību gaitā. 
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2.2.7. Būt korektam un pieklājīgam attiecībā pret visām sacensībās iesaistītām personām.  

2.2.8. Dalīties pieredzē un zināšanās ar citiem tiesnešiem un sacensībās iesaistītām personām. 

2.2.9. Piedalīties LRF TK rīkotajos semināros un apmācībās, ne retāk kā reizi 2 gados, ar mērķi pilnveidot 

zināšanas. 

 

3. Tiesnešu kategorijas 

3.1. Tiesneši iedalās šādās kategorijās:  

3.1.1. 1.kategorijas nacionālais tiesnesis. 

3.1.2. 2.kategorijas nacionālais tiesnesis. 

3.1.3. Nacionālais tiesneša palīgs. 

3.2.      LRF atzīst UCI noteiktās kategorijas: 

3.2.1. UCI starptautiskais komisārs. 

3.2.2. Nacionālais ELITE komisārs.  

3.3. Šī nolikuma 3.2.apakšpunktā minētās kategorijas ir uzskatāmas par vienlīdz augstām kategorijām ar 

1.kategorijas nacionālo tiesnesi. 

3.4. Tiesnešu kategorijas ir piemērojamas UCI noteiktajās riteņbraukšanas disciplīnās. Vienlaicīgi vienam 

tiesnesim var būt dažādu disciplīnu kategorijas, attiecīgi iegūtajai kategorijai par konkrēto disciplīnu.  

 

4. Tiesnešu kategorijas piešķiršanas un anulēšanas noteikumi 

4.1. Nacionālā tiesneša palīga kategoriju iegūst, iesniedzot TK padomei pieteikumu, kurā izteikta vēlme kļūt par 

nacionālo tiesneša palīgu.  

4.2. Lai kļūtu par 1. vai 2. kategorijas nacionālo tiesnesi, tiesneša palīgam jāsaņem Nacionālās kategorijas 

tiesneša ieteikums un ir jātiesā vismaz 5 LRF kalendārā esošās sacensībās pēdējo 2 gadu laikā. 

4.3. 1. un 2. nacionālās tiesnešu kategorijas piešķiršanai TK padome rīko eksāmenu. 

4.4. Tiesnešu eksāmenu izstrādā, organizē un vada TK padome ne retāk kā reizi 2 gados.  

4.5. Lēmumu par tiesneša kategorijas piešķiršanu pieņem TK padome. LRF valde uz TK padomes lēmuma 

pamata izdot apliecinošu dokumentu, kurā norāda konkrētu iegūto tiesnešu kategoriju un izsniedz LRF 

tiesneša licenci.  

4.6. TK  eksāmenu rezultātu un protokolu oriģināli glabājas LRF juridiskajā adresē. 

4.7. UCI starptautiskā komisāra un Nacionālā ELITE komisāra kategoriju piešķir UCI. 

4.8. Piedalīties eksāmenā par vienu un to pašu disciplīnu var vienu reizi gadā. Piedaloties eksāmenā par 

konkrēto disciplīnu, tiek piešķirta kategorija, pamatojoties uz eksāmena rezultātiem. Tādējādi tiesnesis savu 

kategoriju var gan pazemināt, gan paaugstināt.  

4.9. TK padome ir tiesīga veikt tiesneša zināšanu pārbaudi, pamatojoties uz LRF Padomes lēmumu vai šī 

nolikuma 2.2.9.punktu. 

 

 

5. Tiesnešu kolēģijas padom 

5.1. TK padome sastāv no padomes priekšsēdētāja un vismaz diviem padomes locekļiem, kurus ievēl TK 

sapulcē, padomes sastāvā vienmēr ir nepāra dalībnieku skaits.  

5.2. TK padomes vēlēšanas: 

5.2.1. TK padomi ievēl uz četriem gadiem, vēlēšanas notiek TK sapulcē. 

5.2.2. TK padomes kandidātus var izvirzīt un piedalīties balsošanā jebkurš TK tiesnesis. 

5.2.3. Par priekšsēdētāju drīkst izvirzīt  ne zemākas kā 1 .kategorijas nacionālo tiesnesi un par locekli drīkst 

izvirzīt ne zemāk kā 2. kategorijas nacionālo tiesnesi. Ja TK padomes vēlēšanas notiek gada (sezonas) 

sākumā, tad kandidātiem iepriekšējā sezonā ir jābūt tiesātām vismaz 5 sacensībām, kas iekļautas LRF vai 

UCI kalendārā. Ja TK padomes vēlēšanas notiek gada (sezonas) beigās, tad kandidātiem tekošajā sezonā 

ir jābūt tiesātām vismaz 5 sacensībām, kas iekļautas LRF, UCI kalendārā.  

5.2.4. TK padomi ievēl no TK vidus. 

5.2.5. Ievēlētā TK padome tiek apstiprināta LRF padomē, tuvākajā LRF padomes sēdē pēc TK padomes 

ievēlēšanas. 

5.3. TK padome sanāk uz sēdēm pēc nepieciešamības. 

5.4. TK padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi no šajā nolikumā paredzētā TK padomes locekļu 

skaita.  
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5.5.      Ja TK padomes sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, TK padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs 7 (septiņu) 

dienu laikā, bet ne ātrāk kā nākamajā darba dienā sasaukt atkārtotu sēdi ar to pašu darba kārtību, nosakot 

atkārtotas TK padomes sēdes norises laiku un, informējot par to padomes locekļus, izsūtot rakstisku 

paziņojumu visiem padomes locekļiem. 

5.6. Sākot TK padomes sēdi, padomes sēdes vadītājs: 

5.6.1.  Noskaidro, vai TK padomei ir kvorums lēmumu pieņemšanai atbilstoši šim nolikumam, 

5.6.2.  Iepazīstina ar TK padomes sēdes darba kārtību, 

5.6.3.  Noskaidro, vai: 

5.6.3.1. Sēdes darba kārtība ir jāpapildina, tas ir, vai kāds no padomes locekļiem vēlas darba kārtībā 

iekļaut steidzamu jautājumu, kas līdz TK padomes sēdes dienai nav iekļauts, 

5.6.3.2. Vai kāds no darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem ir svītrojams no darba kārtības, 

5.6.4.  Aicina TK padomes locekļus, kas piedalās sēdē, balsot par darba kārtību. 

5.7. TK padomes sēdes vadītājs paziņo izskatāmo jautājumu, nepieciešamības gadījumā sniedz savu komentāru un 

aicina ziņot par izskatāmo jautājumu kādu no padomes locekļiem vai citu uzaicināto personu.   

5.8. Pēc izskatāmā jautājuma komentāra TK padomes sēdes vadītājs aicina TK padomes locekļus izteikt savu 

viedokli, ierosinājumus un uzdot jautājumus. Padomes loceklis ir tiesīgs brīvi izteikt savu viedokli par katru 

darba kārtībā iekļauto jautājumu, kā arī izvirzīt savus priekšlikumus un papildinājumus gan mutiski, gan 

rakstiski. Ar rakstiski iesniegtajiem priekšlikumiem, viedokļiem, jāiepazīstina visi TK padomes locekļi. 

5.9. Pēc visu TK padomes sēdē piedalījušos personu, kuras ir paudušas savu viedokli un sniegušas komentārus, 

uzklausīšanas, TK padomes sēdes vadītājs formulē lēmumu un aicina TK padomes locekļus balsot. 

5.10. TK padomes lēmumu pieņemšana notiek atklātā balsojumā: 

5.10.1. Katram padomes loceklim ir viena balss. Lēmumu pieņem pēc balsu vairākuma, ja balsis sadalās līdzīgi, 

izšķirošā ir TK padomes priekšsēdētāja balss.  

5.10.2. Balsošanas procesā neviens no TK padomes locekļiem nedrīkst atturēties balsot vai atteikties balsot, 

izņemot šī nolikuma 5.10.3.punktā minēto gadījumu. 

5.10.3. Balsošanā TK padomes loceklis nedrīkst piedalīties, ja pieņem lēmumu par šo padomes locekli.  

5.10.4. Ja jāpieņem lēmums par kādu no tiesnešu padomes kolēģijas locekļiem, tad tiek piesaistīts vēl viens 

neitrāls tiesnesis, kuram ir piešķirta vismaz 2. nacionālā tiesneša kategorija. 

5.11. TK padome ir tiesīga liegt tiesāt sacensības tiesnesim, ja tas rīkojies neētiski, pret noteikumiem un šo 

nolikumu. Par šāda lēmuma pieņemšanu TK padome informē konkrēto tiesnesi un LRF. 

5.12. TK padomes lēmums stājas spēkā dienā, kad tas tiek apstiprināts LRF padomē. 

5.13. TK padomes sēdes protokolus paraksta padomes locekļi, kuri piedalījušies sēdē. 

5.14. TK padomes sēdes vadītājs nodrošina protokola sagatavošanu un iesniegšanu LRF valdei 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc TK padomes sēdes un protokola parakstīšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā TK padomes sēdē. 

Nepieciešamības gadījumā pēc TK padomes sēdes vadītāja norādījuma TK padomes protokols sagatavojams ne 

vēlāk kā nākamajā kalendāra dienā pēc TK padomes sēdes. 

5.15. TK padomes protokolu oriģināli glabājas LRF juridiskajā adresē.  

5.16. TK padome, pieņemot šī nolikuma 5.11. punktā minēto lēmumu par tiesāšanas liegumu, var piemērot šādas 

sankcijas: 

5.16.1. Liegt tiesnesim tiesāt sacensības konkrētu laika periodu. 

5.16.2. Pazemināt tiesnesim iegūto kategoriju. 

5.16.3. Anulēt tiesnesim licenci. 

5.17. TK padomei ir pienākums izskatīt tiesnešu priekšlikumus un pretenzijas tuvākajā TK padomes sēdē, bet ne 

vēlāk kā viena mēneša laikā no priekšlikumu vai pretenzijas saņemšanas. TK padome pieņem lēmumu par 

turpmāko rīcību saskaņā ar izteikto priekšlikumu vai pretenziju un to rakstiski paziņo iesniedzējam. 

5.18. TK padome izstrādā TK nolikumu vai grozījumus tajā.  

 

 

 

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

tiesnešu kolēģijas padomes priekšsēdētājs    A.Trofimovs  


