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Noteikumi par Latvijas Karatē Federācijas disciplinārlietu komiteju
1. Latvijas Karatē Federācijas (turpmāk – LKF) disciplinārlietu komiteja (turpmāk –
disc. kom.) ir brīvprātīga struktūra, kuras mērķis ir kontrolēt LKF iekšējo reglamentējošo dokumentu
atbilstību spēkā esošajai LR likumdošanai, kā arī tiesisko attiecību sakārtošana starp LKF locekļiem,
starp LKF locekļiem un viņu pārstāvjiem, starp LKF locekļu pārstāvjiem un starp LKF locekļiem
un/vai viņu pārstāvjiem un trešajām personām.
2. Disciplinārlietu komitejas pienākumos ietilpst:
1) tādas dokumentācijas izveidošana, pārbaude, izstrāde un iesniegšana LKF valdei, kas
reglamentē:
- а) LKF locekļu savstarpējās tiesiskās attiecības (tostarp LKF statūti, Noteikumi par tiesnešu
komiteju, Noteikumi par treneru komiteju, Noteikumi par disciplinārlietu komiteju, ietverot arī visus
papildinājumus un pielikumus);
- b) tiesiskās attiecības starp LKF locekļiem un viņu pārstāvjiem;
- c) tiesiskās attiecības starp LKF locekļu pārstāvjiem;
- d) tiesiskās attiecības starp LKF locekļiem un/vai viņu pārstāvjiem un trešajām personām;
- e) ētiskās normas visām personām, kuras ir LKF sastāvā vai kurām ar LKF ir tiešas attiecības;
2) kontrole pār to noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz LKF locekļiem un LKF esošajām
personām (kā arī personām, kurām ar LKF ir tieša saistība);
3) rekomendāciju un lēmumu pieņemšana un iesniegšana LKF valdei apstiprināšanai, ja LKF
loceklis vai LKF esoša persona ir pārkāpusi atsevišķus iepriekš minēto noteikumu punktus vai kādus
to dokumentus.
3. Disciplinārlietu komitejas darba principi ir:
- objektivitāte;
- taisnīgums;
- godīgums;
- darbs bez kompromisiem.
Disciplinārlietu komitejas loceklis var būt jebkurš oficiāls LKF locekļa pārstāvis (ko pieteicis
organizācijas vadītājs), kurš sasniedzis 30 gadu vecumu, kuram ir karatē kvalifikācija vismaz 1
piešķirtās melnās jostas līmenī vai kurš vismaz 10 gadus ir saistīts ar karatē. Ja kandidāts neatbilst
iepriekš minētajiem kritērijiem, tad tās organizācijas vadītājam, kura pieteica šo kandidātu, kopā ar
pieteikumu ir jāiesniedz arī pavadvēstule ar paskaidrojumu, kāpēc tieši šis kandidāts tika pieteikts
disciplinārlietu komitejai.
4. Disciplinārlietu komitejas locekļu savstarpējo attiecību principi un prasības pret tiem:
- patiesa interese un entuziasms;
- pamatdokumentu pārzināšana, uz kuriem disc. kom. locekļi balstās lēmumu pieņemšanā;
- jurisprudences galveno pamatprincipu izpratne;
- cienošas attiecības starp kolēģiem.
5. LKF disciplinārlietu komitejas struktūra:
Disciplinārlietu komitejas priekšsēdētājs
Disciplinārlietu komiteja
Ētikas komisija

Juridiskā nodaļa

5.1. Disciplinārlietu komitejas priekšsēdētājs ir atbildīgs par komitejas darba organizēšanu un pārstāv
komitejas intereses LKF valdē, veic komitejas tiešo pārvaldi un ir atbildīgs par tādu jautājumu risināšanu,
kas saistīti ar komitejas darbību, bet kuriem nav vajadzīga konkrēta balsošana.
Iepriekš minēto noteikumu pārkāpumu gadījumos viņš pieņem rakstiskus iesniegumus un, ja vajadzīgs, arī
citus pierādījumus (foto, videomateriālus u.tml.).
Ja disc. kom. priekšsēdētāja nav konkrētā publiskā pasākumā, tad šo funkciju var deleģēt kādam no šajā
pasākumā klātesošajiem disc. kom. locekļiem.
5.2. Disciplinārlietu komitejas locekļi ir atbildīgi par šo noteikumu 2. apakšpunktā minēto pienākumu
izpildi.
Disciplinārlietu komiteja sastāv no 5 (pieciem) DAŽĀDU LKF locekļu organizāciju pārstāvjiem
(pa vienam no katras organizācijas), lai nodrošinātu maksimālu pieņemamo lēmumu objektivitāti. Lēmumi
tiek pieņemti ar balsu vairākumu, ar nosacījumu, ka balsošanā piedalās visi 5 locekļi (vai visi tajā brīdī
esošie locekļi), un tiek iesniegti valdei apstiprināšanai. Ja lēmuma pieņemšanas brīdī kāds no disc. kom.
locekļa viedokļiem ir pretrunā ar vairākuma viedokli, tad šo “īpašo viedokli” var atspoguļot gala
dokumentā.
Ja radusies “interešu konflikta” situācija pret vienu vai diviem disciplinārlietu komitejas locekļiem,
tas šis/šie disc. kom. locekļi var piedalīties jautājuma apspriešanā, lai visi konflikta dalībnieku viedokļi
tiktu uzklausīti, bet viņi nedrīkst piedalīties balsošanā. Atlikušie “objektīvie” disc. kom. locekļi ar balsu
vairākumu pieņem rekomendējošu lēmumu. Ja radusies neatrisināma situācija – 50% pret 50%, tad ABI
risinājuma varianti tiek nodoti izskatīšanai valdē.
5.3. Ētikas komisija – disciplinārlietu komitejas funkcija konkrētu jautājumu un sūdzību izskatīšanā, kas
saistīti ar LKF locekļa vai tā pārstāvja LKF pieņemto ētisko normu pārkāpumiem (šo noteikumu pielikums
Nr. 1).
5.4. Darba gaitā ar šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem disc. kom. ir tiesības piesaistīt
konsultācijām trešās personas kā ekspertus, kuriem ir acīmredzama kvalifikācija konkrētajā jautājumā. Šim
nolūkam juridiskā nodaļa var sastāvēt no viena (vai vairākiem) konsultanta, kam ir juridiskā izglītība un
kurš labi pārzina jurisprudenci. Šis konsultants strādā bez atlīdzības (vai par samaksu), kontrolējot un
pārbaudot LKF reglamentējošo dokumentu atbilstību spēkā esošajai LR likumdošanai.
6. Disciplinārlietu komitejas locekļu pienākumi un tiesības.
6.1. Disciplinārlietu komitejas locekļiem ir pienākums:
6.1.1. attālināti piedalīties disciplinārlietu komitejas darbā, apspriežot jautājumus, kuriem nav tūlīt
nepieciešams parakstīts lēmums, pa tālruni un e-pastu vai ar īsziņu un WhatsApp palīdzību u.tml.
6.1.2. tieši piedalīties disciplinārlietu komitejas darbā, ja jāapspriež jautājumi, kuriem ir nepieciešams
parakstīts lēmums.
6.1.3. cik iespējams, piedalīties visos LKF publiskajos pasākumos, izpildot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā
minēto.

6.1.4. ievērot LKF pieņemtos ētisko normu noteikumus.
6.1.5. apzinīgi izpildīt savus amata pienākumus.
6.2. Disciplinārlietu komitejas locekļiem ir tiesības:

6.2.1. kopā izstrādāt “LKF disciplinārlietu komitejas noteikumus” un, ja nepieciešams, šo
noteikumu labojumus un papildinājumus.
6.2.2. iesniegt valdei izskatīšanai LKF reglamentējošās dokumentācijas (tostarp LKF statūtu,
Noteikumu par tiesnešu komiteju, Noteikumu par treneru komiteju, Noteikumu par disciplinārlietu
komiteju, ietverot visus papildinājumus un pielikumus) labojumu projektus.
6.2.3. kontrolēt, lai visi LKF locekļi un visas LKF esošās personas (tostarp arī personas, kurām ir tieša
saistība ar LKF) ievērotu LKF pieņemtās ētiskās normas visos ar LKF darbību saistītajos un arī
nesaistītajos pasākumos.

6.2.4. kopā izstrādāt rekomendācijas un lēmumus, ja LKF loceklis vai LKF esoša persona ir
pārkāpusi atsevišķus LKF reglamentējošās dokumentācijas punktus vai tās dokumentus (tostarp
LKF statūtus, Noteikumus par tiesnešu komiteju, Noteikumus par treneru komiteju, Noteikumus par
disciplinārlietu komiteju, ietverot visus papildinājumus un pielikumus).
6.2.5. reizi 4 gados (vai biežāk, ja radušie ārkārtēji apstākļi) ievēlēt disciplinārlietu komitejas
priekšsēdētāju no komitejas locekļu vidus (ar balsu vairākumu, ar nosacījumu, ka balsošanā
piedalās visi tajā brīdī esošie komitejas locekļi) un pieteikt kandidatūru apstiprināšanai LKF valdē.
Ja radusies neatrisināma situācija – 50% pret 50%, tad ABI risinājuma varianti tiek nodoti
izskatīšanai valdē.
7. Disciplinārlietu komitejas locekļu pieņemšanas un izslēgšanas nosacījumi:
7.1. disciplinārlietu komitejas locekļu kandidātiem jāiesniedz apstiprināta parauga rakstisks
iesniegums LKF valdei, ko parakstījis LKF ietilpstošās organizācijas vadītājs (šo noteikumu pielikums
Nr. 2).
Iesniegumu parakstījušais vadītājs ir atbildīgs par kandidāta atbilstību norādītajam amatam.
7.2. disciplinārlietu komitejas locekļu izslēgšanas nosacījumi ir šādi:
- rakstisks disciplinārlietu komitejas locekļa iesniegums (brīvā formā) vai
- disciplinārlietu komitejas lēmums, kas saistīts ar disciplinārlietu komitejas locekļa disciplinārajiem
pārkāpumiem, vai
- disciplinārlietu komitejas lēmums, kas saistīts ar to, ka kāds disciplinārlietu komitejas loceklis
regulāri neizpilda savus pienākumus.
Disciplinārlietu komitejas lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ar nosacījumu, ka
balsošanā piedalās visi tajā brīdī esošie komitejas locekļi. Ja radusies neatrisināma situācija – 50%
pret 50%, tad ABI risinājuma varianti tiek nodoti izskatīšanai valdē.
Pieņemtā lēmuma protokols ar iemesla norādi un visu atbildīgo personu parakstiem paliek LKF
sekretariātā, bet viens tā eksemplārs tiek nosūtīts personai, par kuru šis lēmums tika pieņemts.
Lēmumu var pārsūdzēt LKF valdē 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
8. Dokumenti, kas LKF disciplinārlietu komitejas locekļiem jāņem vērā savā darbā:
8.1. likums par LR biedrībām;
8.2. LR sporta likums;
8.3. LKF statūti;
8.4. LKF disciplinārlietu komitejas noteikumi (tostarp to pielikumi).

9. Pielikumi.
Pielikums Nr. 1 – Latvijas Karatē Federācijas locekļu ētikas noteikumi

Pielikums Nr. 2 – Iesniegums par dalību disciplinārajā komitejā
Pielikums Nr. 3 – LKF disciplinārās komitejas PROTOKOLS par pārkāpumu konstatēšanu
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