LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS
PELDĒŠANAS TIESNEŠU KOMITEJAS NOLIKUMS
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Latvijas Peldēšanas federācijas (LPF) Peldēšanas tiesnešu komitejas
(turpmāk – Tiesnešu komiteja) struktūru, darba organizāciju, uzdevumus, pienākumus, tiesības,
atbildību un finansēšanas kārtību;
1.2. Tiesnešu komiteja ir pārvaldes institūcija, kas kā pastāvīgi funkcionējoša komiteja LPF struktūras
ietvaros realizē šajā nolikumā noteiktās funkcijas un rīkojas saskaņā ar LPF biedru sapulces un
valdes noteiktajiem uzdevumiem;
1.3. Tiesnešu komitejas darba mērķis ir izveidot, vadīt un koordinēt nacionāla mēroga tiesnešu
apmācības un izaugsmes sistēmu, kas spētu sagatavot kompetentus tiesnešus dažāda ranga
sacensību nodrošināšanai visos Latvijas reģionos, un starptautiskās (FINA) kategorijas tiesnešu
sagatavošana.
2. Tiesnešu komitejas sastāvs un struktūra
2.1. Komitejas sastāvu veido Komitejas priekšsēdētājs, FINA un A kategorijas tiesneši un LPF
ģenerālsekretārs;
2.2. Komitejas priekšsēdētāja kandidatūru izvirza LPF Valde, un tas tiek apstiprināts uz četriem gadiem;
2.3. Atsevišķos gadījumos Tiesnešu komiteja pēc saviem ieskatiem var pieaicināt piedalīties arī citus
pārstāvjus
2.4. Komiteja darbu veic koleģiāli. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz trīs komitejas
locekļi. Komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, atklāti balsojot. Balsīm
sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir LPF ģenerālsekretāra balss.
2.5. Komitejas darbu organizē Komitejas priekšsēdētājs.
2.6. Komitejas sēdes tiek protokolētas atbilstoši lietvedības noteikumiem. Protokolu paraksta Komitejas
priekšsēdētājs. Protokola elektroniskā versija tiek publicēta LPF mājaslapā.
2.7. Komitejas loceklim, kurš nepiekrīt Komitejas pieņemtajam lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot
protokolam savu viedokli.
3. Tiesnešu komitejas darba uzdevumi un tiesības
3.1. LPF tiesnešu komitejas darba uzdevumi ir:
3.1.1. Tiesnešu apzināšana, reģistrācija, uzskaite (tiesnešu ģeogrāfiskās kartes izveidošana);
3.1.2. Tiesnešu datu bāzes jeb reģistra uzturēšana LPF mājaslapā;
3.1.3. Tiesnešu akreditācijas un licencēšanas darba organizēšana (iesniegumu saņemšana,
reģistrēšana. Izvērtēšanas komisijas sanāksmju protokolēšana, dokumentu noformēšana un
nosūtīšana);
3.1.4. Tiesnešu nominācija un tā sastāva organizēšana LPF rīkotajās sacensībās;
3.1.5. Tiesnešu komitejas darba reglamentējošo dokumentu sagatavošana (Tiesnešu izaugsmes
programma, Tiesnešu darba samaksas apmēri, Tiesnešu norīkošanas kārtība u.c.);

3.1.6. Nacionāla un reģionāla mēroga tiesnešu semināru, sanāksmju un kursu organizēšana
sadarbībā ar LPF biedriem, darba plānu sagatavošana, lektoru nozīmēšana;
3.1.7. Tiesnešu darba analīze, novērtēšana sacensību sezonas laikā;
3.1.8. Tiesnešu izglītības metodisko materiālu sagatavošana un publicēšana;
3.1.9. Aktuālas informācijas (izmaiņas noteikumos, komentāri par noteikumu interpretāciju, utt)
publicēšana LPF mājaslapā;
3.1.10. Peldēšanas sacensību noteikumu apmācības ieviešana peldēšanas treneru un sporta pedagogu
izglītības programmās;
3.1.11. Latvijas tiesnešu ranga noteikšanas materiālu sagatavošana un datu apkopošana.
4. Komitejas budžets
4.1. Tiesnešu komitejai tās izdevumu izpildei ir savs budžets, kuru nosaka LPF valde. Komitejas darbam
un noteikto uzdevumu izpildei piešķirtais budžets gada ietvaros tiek aprēķināts ne vēlāk kā līdz
kalendārā gada 10. februārim.
4.2. Komiteja par tai piešķirtā finansējuma izlietojumu sagatavo finansēšanas plānu kalendārā gada
ietvaros, paredzot finansējumu Nolikuma 2.2. punktā noteiktajiem pamatuzdevumiem.
4.3. Komitejas finansējuma izlietojuma plāna atbilstību šī Nolikuma 2.2 punktā noteiktajiem
pamatuzdevumiem pārrauga LPF valde, kurai ir tiesības noraidīt nepamatotus finansējuma
pieprasījumus un pieprasīt veikt finansēšanas plāna labojumus.
5. Citi noteikumi
5.1.1. Komiteja nav tiesīga izlemt jautājumus, kuru izskatīšana ir LPF Kopsapulces, valdes vai citu
LPF institūciju kompetencē saskaņā ar LPF statūtiem.
5.1.2. LPF valdei ir tiesības atskaut Komitejas pieņemtos lēmumus, ja tie ir pretrunā ar LPF
statūtos, šajā nolikumā vai citos normatīvajos dokumentos noteikto.
5.1.3. Nevienam no Komitejas locekļiem nav tiesību pārstāvēt LPF attiecībās ar tiešām personām
vai LPF vārdā pieņemt lēmumus un parakstīt dokumentus, ja vien LPF valde nav izsniegusi
atsevišķu pilnvaru.
6. Saistošie dokumenti
6.1. Šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikumi
6.1.1. LPF peldēšanas tiesnešu akreditācijas un licencēšanas kārtība (1.pielikums)
6.1.2. LPF peldēšanas sacensību tiesāšanas, tiesnešu darba organizācijas un vadības noteikumi (2.
pielikums)

1. pielikums
LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS
PELDĒŠANAS TIESNEŠU AKREDITĀCIJAS UN LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA
1. Vispārējie noteikumi
1.1.Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Peldēšanas federācija (turpmāk tekstā – LPF) organizē un
nodrošina LPF sistēmā iekļauto tiesnešu akreditācijas procesu un licencēšanu;
1.2.Nolikuma mērķis ir nodrošināt profesionālu un atbildīgu peldēšanas tiesnešu kolektīvu Latvijā;
1.3.LPF tiesnešu akreditācijas un licencēšanas procesu vada un koordinē Tiesnešu komitejas
priekšsēdētājs.
2. Tiesnešu kvalifikācija un licencēšana
2.1.Tiesnešu kvalifikācija Latvijā tiek iedalīta divās kategorijās – 1) FINA kategorijas tiesnesis, 2)
Nacionālās kategorijas tiesnesis, kas iedalās trīs līmeņos - A kategorijas tiesnesis, B kategorijas
tiesnesis, C kategorijas tiesnesis;
2.2.FINA kategorijas tiesnesis
2.2.1. FINA kategorijas tiesnesis ir augstākās kategorijas tiesnesis, kurš iekļauts kādā no aktīvajiem
FINA tiesnešu sarakstiem;
2.2.2. Uz FINA kategorijas tiesneša kvalifikāciju var pretendēt A kategorijas tiesnesis, kurš pēdējo
3 gadu laikā ir tiesājis vismaz 5 nacionāla vai starptautiska mēroga sacensības referi vai
startera amatā, piedalījies vismaz vienā starptautiska mēroga tiesnešu seminārā, kā arī
pārvalda angļu valodu;
2.2.3. Komiteja iekļaušanai vienā FINA sarakstā var nominēt maksimāli pieļaujamo skaitu A
kategorijas referi un A kategorijas starterus.
2.3.Nacionālās kategorijas tiesnesis
2.3.1. Nacionālās kategorijas tiesnešu licenci var iegūt, piedaloties LPF attiecīgās kategorijas
tiesnešu seminārā un sekmīgi nokārtojot tiesneša zināšanu pārbaudi;
2.3.2. Nacionālās kategorijas tiesneši tiek licencēti uz vienu gadu;
2.3.3. Lai Nacionālās kategorijas tiesneša licence tiktu automātiski pagarināta uz nākamo gadu, ir
nepieciešams veikt tiesneša pienākumus vismaz divās nacionāla vai starptautiska mēroga
sacensībās, kuras iekļautas LPF sacensību kalendārā
2.3.4. A kategorijas tiesneša licenci peldēšanas sportā tiesnesis var iegūt veiksmīgi nokārtojot A
kategorijas tiesnešu eksāmenu un pildot tiesneša pienākumus referi, startera vai stila tiesneša
amatā vismaz 3 nacionāla vai starptautiska mēroga sacensībās visās vecuma grupās. A
kategorijas tiesnesis ir augstākā līmeņa nacionālās kategorijas tiesnesis;
2.3.5. B kategorijas tiesneša licenci peldēšanas sportā tiesnesis var iegūt, pildot tiesneša
pienākumus vismaz 3 nacionāla mēroga junioru un jauniešu čempionātos vai otrās
kategorijas nacionāla mēroga sacensībās (novadu kauss, Rīgas čempionāts);
2.3.6. C kategorijas tiesneša licenci peldēšanas sportā tiesnesis var iegūt, piedaloties tiesnešu
apmācību seminārā, kurus rīko LPF. C kategorijas tiesnesis nevar pildīt referi, startera un
stila tiesneša pienākumus.
3. Tiesnešu semināri un eksaminācija
3.1.Tiesnešu komiteja ne retāk kā divas reizes gadā organizē izglītojošus seminārus un eksaminācijas
testus visu kategoriju tiesnešiem, par to izsniedzot atbilstošu sertifikātu;
3.2.Katrs LPF juridiskais biedrs vienu reizi gadā ir tiesīgs pieprasīt C kategorijas bezmaksas semināru
organizācijas tiesnešu kvalifikācijas celšanai, uzņemoties segt lektora transporta izdevumus, kā arī
nodrošinot semināra telpu un aprīkojumu, izdales materiālu izdruku;

3.3.Licencēšanas eksāmenu pieņem Tiesnešu komitejas apstiprināta Eksaminācijas komisija. Eksāmens
sastāv no teorētiskās daļas.
3.4.Teorētiskajā pārbaudījumā tiesneša amata pretendentam pareizi jāatbild uz vismaz 90 %
jautājumiem;
3.5.Licencēšanas eksāmens var tikt veikts gan elektroniskajā vidē, gan klātienē;
3.6.Tiesnešu licencēšanas eksāmens ir bezmaksas pakalpojums.
3.7.Tiesneša licence plastikāta formā tiek izsniegta nākamajās tuvākajās nacionālajās sacensībās,
savukārt tiesnešu reģistrā tiesnesis tiek reģistrēts 3 darba dienu laikā.
4. Pārejas noteikumi:
4.1.Šie noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 01. septembri un tiek noteikti sekojoši pārejas kritēriji:
4.1.1. Personas, kuras pēdējo 2 gadu laikā starptautiska mēroga sacensībās ir pildījušas sacensību
referi, startera un stila tiesneša pienākumus automātiski saņem A kategorijas tiesneša licenci;
4.1.2. Personas, kuras pēdējo 2 gadu laikā nacionāla mēroga sacensībās ir pildījušas referi, startera
un sacensību stila tiesneša pienākumus automātiski saņem B kategorijas tiesneša licenci;
4.1.3. Personas, kuru pieredze neatbilst šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētajiem
kritērijiem, bet pēdējo 2 gadu laikā ir pildījušas tiesneša amata pienākumus vismaz divās
nacionāla mēroga sacensībās, izpildot šo noteikumu 2.3. punktā minētās prasības līdz 2018.
gada 01. septembrim, ir tiesīgas saņemt tiesneša licenci.
5. Tiesneša licences anulēšana
5.1. Par būtiskiem tiesnešu profesionālās prakses, ētikas un uzvedības pārkāpumiem, kā arī citiem
nozīmīgiem pārkāpumiem LPF tiesneša licence var tikt anulēta ar LPF Tiesnešu komitejas lēmumu.

2. pielikums
LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJAS
PELDĒŠANAS SACENSĪBU TIESĀŠANAS, TIESNEŠU DARBA ORGANIZĀCIJAS UN
VADĪBAS NOTEIKUMI
1. Vispārējie noteikumi
1.1. LPF organizētās peldēšanas sacensības tiek rīkotas saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību
noteikumiem un prasībām;
2. Sacensību vadība
2.1. Sacensību nolikums ir augstākais sacensību norisi reglamentējošais dokuments un nevienam nav
tiesību pārkāpt šajā nolikumā ietvertās prasības un normas, tai skaitā noteiktos pieteikumu
iesniegšanas datumus;
2.2. Tiesnešu skaits un sastāvs ir atkarīgs no sacensību ranga un lieluma, bet tās nedrīkst būt mazāks par
nepieciešamo, sacensību raitas gaitas nodrošināšanai;
2.3. Sacensību organizators ir tiesīgs noteikt prasību, ka ikvienai oficiālai sporta organizācijai, kura
piedalās valsts čempionātos un meistarsacīkstēs jābūt vismaz 1 akreditētam nacionālās kategorijas
tiesnesim, kuru sacensību organizators ir tiesīgs nominēt tiesneša pienākumu veikšanai;
2.4. Nacionālos čempionātus un meistarsacīkstes drīkst tiesāt tikai sertificēti starptautiskās kategorijas
vai nacionālās kategorijas tiesneši, pārējo sacensību tiesāšana ir to organizatoru kompetencē;
2.5. Latvijas Republikas čempionātos un kausa izcīņas posmos, visās vietējās un reģionālās sacensībās
sacensību organizatora pienākums ir nozīmēt sacensību galveno tiesnesi, referi un starteri.
2.6. Sacensību galvenais tiesnesis
2.6.1. Sacensību galvenais tiesnesis tiek apstiprināts visām nacionāla mēroga sacensībām no to
tiesnešu vidus, kam ir A kategorijas LPF licence vai FINA kategorijas tiesnesis un atbilstoša
pieredze sacensību organizēšanā un vadīšanā;
2.6.2. Sacensību galvenais tiesnesis atbild par sacensību sagatavošanu un norisi LPF Valdes
priekšā;
2.6.3. Sacensību galvenā tiesneša pienākumi:
− Sagatavo sporta bāzi sacensību norisei, kā arī visus nepieciešamos materiālus, tehniku,
aparatūru, tiesnešu darba vietas, dalībnieku pulcēšanās vietu, dalībnieku sēdvietas pirms
starta, apģērba grozus;
− Ir atbildīgs par medicīniskā personāla un visu sacensību tiesnešu atrašanos to pienākumu
izpildes vietā atbilstošā ekipējumā, fiziskajā un morālajā stājā;
− Pieņem un reģistrē sacensībās pieteikto komandu medicīniskās izziņas par dalībnieku
veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās. Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par
komandas nepielaišanu pie starta, ja viņam nav laicīgi iesniegti atbilstoši pieteikumi un
izziņas;
− Ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas izvietošanu un pieejamību gan sacensību
dalībniekiem (komandām, sportistiem), gan viesiem;
− Atbildīgs par drošību un kārtību sacensību norises vietā;
− Nodrošina sacensību raitu norisi saskaņā ar LPF prasībām;
− Nodrošina sacensību tiesāšanu ar licencētiem tiesnešiem un atbild par viņu gatavību veikt
savus pienākumus;
− Pieņem lēmumu par sacensību atlikšanu, pārcelšanu un atlikšanu neparedzētu apstākļu dēļ
vai drošības nodrošināšanas nolūkā, iespējami drīzā laikā informējot par to LPF valdi,
sekretariātu un pārējās sacensībās iesaistītās puses;

− Nepieciešamības gadījumā sagatavo un iesniedz LPF Valdē ziņojumu par sacensību laikā
konstatētajiem būtiskiem pārkāpumiem un savas kompetences ietvaros lemj par iespējamo
soda apmēru;
− Nodrošina LPF nolikumu un FINA noteikumu izpildi starptautiskās un nacionālās sacensībās
3. Vispārējās prasības LPF tiesnešiem
3.1. Par LPF tiesnesi var kļūt, jebkura fiziska persona, kura atzīst LPF Statūtus, LPF ētikas kodeksu,
ir sasniegusi vismaz 14 gadu vecumu un apņemas izpildīt šī nolikuma noteikumus;
3.2. Tiesnesim ir regulāri jāpilnveido savas FINA un LPF noteiktās peldēšanas sacensību noteikumu
zināšanas un LPF tiesneša pieredzi;
3.3. Tiesnesis darbojas atbilstoši FINA un LPF noteikumiem, sacensību nolikumam, precīzi un
objektīvi veic savus pienākumus;
3.4. Peldēšanas sacensību tiesnesim jābūt zinošam, konsekventam, objektīvam, disciplinētam,
iniciatīvam, godīgam, prasmīgam pret sevi un citiem sacensību pasākuma dalībniekiem, savā
uzvedībā jābūt paraugam sportistiem;
3.5. Tiesnesis veic pienākumus sacensību vadīšanā un tiesāšanā atbilstoši savai kvalifikācijai un
nominētajai pozīcijai;
3.6. Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi divos gados jāpiedalās LPF rīkotajos tiesnešu semināros
un sekmīgi jānokārto atbilstošās peldēšanas sacensību tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude;
3.7. Tiesnesim ir jābūt gatavam savu pienākumu izpildei: jāpārzina sacensību peldēšanas stila
noteikumus, sacensību nolikumu, sava amata un tiesāšanas specifiku. Tiesnesis ir atbildīgs par
sacensību noteikumu un nolikumu precīzu traktējumu, pareizu un objektīvu lēmumu pieņemšanu
un rezultātu noteikšanu;
3.8. Tiesnesis atbild par sacensību sagatavošanu un norisi, precīzu noteikumu un nolikumu
ievērošanu, pareizu un objektīvu rezultātu noteikšanu;
3.9. Tiesnesis nedrīkst atstāt savu darba vietu (posteni) sacensību laikā un pēc sacensību pasākuma
beigām, bez sacensību galvenā tiesneša piekrišanas;
3.10. Par neapzinīgi veiktiem pienākumiem un/vai citiem pārkāpumiem tiek lemts par tiesnešu tālāko
darbību LPF Tiesnešu komitejā;
3.11. Tiesnešus sacensību pasākuma amatos apstiprina sacensību galvenais tiesnesis, saskaņojot to ar
LPF Tiesnešu komiteju un LPF ģenerālsekretāru.
4. Sacensību tiesnešu atalgojums
4.1. Sacensību tiesnešu atalgojumu nosaka Tiesnešu komiteja un tas ir publiski pieejams LPF mājaslapā;
4.2. Augstākās kategorijas tiesnešiem tiek noteikta piemaksa par kvalifikāciju pēc sekojoša koeficienta:
4.2.1. FINA kategorijai - x 2
4.2.2. A kategorijai – x 1.5

