„LSDF izglītības centrs”
NOLIKUMS
par Latvijas Sporta deju federācijas sacensību tiesnešu
licences iegūšanas kārtību
I Sporta deju sacensību tiesnešu licences iegūšanas kārtība
1. Latvijas Sporta deju sacensību tiesnešus licencē Latvijas Sporta deju federācija.
2. Pretendents, kurš nolēmis kārtot eksāmenu, iesniedz LSDF prezidijam un „LSDF
izglītības centram” adresētu rakstisku iesniegumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas
kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu, amatu, kā arī
atbilstību izvēlētās tiesneša licences īpašniekam noteiktajām prasībām (iesnieguma
veidlapa pielikumā).
3. LSDF prezidijs izskata iesniegumu un lemj par pretendenta atbilstību noteiktajām
prasībām.
4. Ar Latvijas Sporta deju federācijas tiesnešu eksaminācijas komisijas lēmumu par tiesneša
kategorijas piešķiršanu pretendents saņem attiecīgās kategorijas tiesneša licenci.
5. Eksāmens notiek valsts valodā. Deju terminoloģijā tiek lietota oriģinālvaloda.
6. Eksāmenu pieņem Latvijas Sporta deju federācijas prezidija apstiprināta eksaminācijas
komisija, pamatojoties uz ,,Nolikumu par LSDF tiesnešu eksāmeniem’’.
7. Pēc tiesneša licences saņemšanas tiesnesim ir atļauts tiesāt LSDF nolikumā noteiktās,
kvalifikācijai atbilstošās sporta deju sacensības.
8. Sporta deju sacensību tiesnešu uzskaiti veic LSDF, kas savā mājaslapā publicē un regulāri
atjauno tiesnešu sarakstu.
9. Starptautisko sporta deju tiesneša licenci piešķir pasaules deju sporta federācija - WDSF.

II Prasības pretendentam „D” kategorijas tiesneša licences iegūšanai
1. Izglītība – vidējā un augstāka.
2. Vecums - no 21 gada.
3. II kategorijas sporta deju trenera sertifikāts.
Pretendentam
jāapgūst LSDF IC rīkoto pedagogu tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveides
36 stundu kursu programma, sporta deju sacensību vērtēšanas pamatprincipi, tiesneša Ētikas
kodekss, LSDF Sacensību nolikums. Jānokārto eksāmens un gada laikā kā tiesnesim –
praktikantam jānovērtē piecas sacensības (vismaz 2/3 no sacensību dienas) kurās piedalās
„D” vai augstākas kvalifikācijas klases dejotāji; (Sacensību vērtēšana iepriekš jāsaskaņo ar
sacensību rīkotāju. Aprēķinot sacensību rezultātu, tiesneša – praktikanta vērtējums netiek
ņemts vērā. Vienās sacensībās var piedalīties ne vairāk kā divi tiesneši – praktikanti.
Tiesnesis – praktikants saglabā galvenā tiesneša parakstītas sava vērtējuma lapiņas, sagatavo
sava vērtējuma atskaiti);
4. Pēc teorētiskā un praktiskā eksāmena nokārtošanas un sacensību vērtēšanas atskaites
izvērtēšanas pretendents saņem tiesneša licenci.
5. Latvijas čempioniem pieaugušo grupā “D” un “C” klases tiesneša licences iegūšanas
eksāmenu ir atļauts kārtot vienlaicīgi.

III Prasības pretendentam „C” kategorijas tiesneša licences iegūšanai
1. Izglītība – vidējā un augstāka;
2. Vecums - no 21 gada;
3. Gadu iepriekš jābūt “D” licencei;
Pretendentam jāapgūst LSDF IC rīkoto pedagogu tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveides 36
stundu kursu programma, sporta deju sacensību vērtēšanas pamatprincipi, tiesneša Ētikas
kodekss, LSDF Sacensību nolikums. Jānokārto eksāmens un sezonas laikā jānovērtē vismaz
piecas sacensības (vismaz 2/3 no sacensību dienas) kurās piedalās "D" vai augstākas
kvalifikācijas klases dejotāji, vai jāsagatavo "C" kvalifikācijas klases pāris, kuram jāsavāc 1/2
no kvalifikācijas punktiem pārejai uz "B" klasi vienā no sacensību programmām, un sezonas
laikā jānovērtē vismaz trīs sacensības, kurās piedalās "C" kvalifikācijas klases dejotāji;
4. Pēc teorētiskā un praktiskā eksāmena nokārtošanas un sacensību vērtēšanas atskaites
izvērtēšanas pretendents saņem tiesneša licenci;
5. Latvijas čempioniem pieaugušo grupā “D” un “C” klases tiesneša licences iegūšanas
eksāmenu ir atļauts kārtot vienlaicīgi.

IV Prasības pretendentam „B” kategorijas tiesneša licences iegūšanai
Pretendentam vienu gadu iepriekš jābūt "C" licencei.
Jāsagatavo "B" kvalifikācijas klases pāris, kuram jāsavāc 1/3 no kvalifikācijas punktiem pārejai
uz "A" klasi vienā no sacensību programmām, un jānovērtē sezonas laikā vismaz četras
sacensības (vismaz 2/3 no sacensību dienas) kurās piedalās "B" kvalifikācijas klases dejotāji
vai jānokārto eksāmens un sezonas laikā jānovērtē vismaz piecas sacensības, kurās piedalās
"C" vai augstākas kvalifikācijas klases dejotāji.

V Prasības pretendentam „A” kategorijas tiesneša licences iegūšanai
Pretendentam vienu gadu iepriekš jābūt "B" licencei;
Jāsagatavo "A" kvalifikācijas klases pāris, un sezonas laikā jānovērtē piecas sacensības (vismaz
2/3 no sacensību dienas) kurās piedalās "A" kvalifikācijas klases dejotāji, vai jānokārto
eksāmens un sezonas laikā jānovērtē vismaz piecas sacensības, kurās piedalās "B" vai
augstākas kvalifikācijas klases dejotāji.

VI Prasības pretendentam „S” klases tiesneša licences iegūšanai
Pretendentam vienu gadu iepriekš jābūt "A" licencei.
Jāsagatavo "S" kvalifikācijas klases pāris, vai sezonas laikā jānovērtē sešas sacensības (vismaz
2/3 no sacensību dienas) kurās piedalās jauniešu vai pieaugušo grupas "S" kvalifikācijas klases
dejotāji. Ar deju pāri, pēc kura tiek piešķirta tiesneša licence, pretendentam jāstrādā vismaz
divus pēdējos gadus.

VII Pretendenta tiesības
1. Latvijas Sporta deju federācijas birojā saņemt eksāmena programmu un informāciju par
eksāmena norises vietu un laiku.
2. Iepazīties ar eksāmena vērtēšanas sistēmu un septiņu dienu laikā pēc eksāmena
kārtošanas saņemt informāciju par tā rezultātiem.
3. Saņemt informāciju par eksāmenu komisijas sastāvu.

VIII Sporta deju tiesneša licencēšanas maksa
1. Eksāmens, kā arī licences un licences dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums.
Izdevumus par minētajiem pakalpojumiem sedz pretendents sekojošā apmērā:
a) Eksāmens vienā programmā (ST vai LA) – 70,00 EUR;
b) atkārtots eksāmens vienā programmā (ST vai LA) – 70,00 EUR;
c) licence – 45,00 EUR;
d) licences dublikāts – 15,00 EUR.
2. Licenci vai licences dublikātu izsniedz pēc tam, kad Latvijas Sporta deju federācijā ir
iesniegts dokuments, kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu IV daļas 1.
apakšpunktā minēto maksas pakalpojumu.
3. Iemaksa par noteikumu V daļas 1. punktā minētajiem maksas pakalpojumiem veicama
Latvijas Sporta deju federācijas kasē vai kontā.

IX LSDF rekvizīti:
Latvijas Sporta deju federācija
A.Čaka iela 46-16, LV-1011, Rīga
Nod. maks. Reģ.Nr. 40008022538
AS „SWEDBANK” filiāle Andris
Konts LV32HABA0551023866097
Kods HABALV22
Nolikums pieņemts un apstiprināts
LSDF prezidija sēdē 2011. gada 27. septembrī.
Izmaiņas izskatītas un pieņemtas
LSDF prezidija sēdē 2013. gada 23. aprīlī.
Izmaiņas izskatītas un pieņemtas
LSDF prezidija sēdē 2017. gada 24. janvārī.

Izmaiņas tiesneša licencēšanas maksas noteikumos pieņemtas
LSDF prezidija sēdē 2014. gada 14. janvārī.
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