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Latvijas Zēģelēšanas Savienības komisija 
‘Tiesnešu Kolēģija’ 

N O L I KU M S 
 

 
Definīcijas 
TK – Tiesnešu Kolēģija 
LZS – Latvijas Zēģelētāju Savienība 
LZS Dalīborganizācija – Jahtklubs, asociācija vai biedrība, kura ir LZS biedrs vai asociētais 
biedrs 
BSN – Burāšanas Sacensību Noteikumi 
WORLD SAILING – Starptautiskā Burāšanas federācija 
Tiesnesis – Burāšanas sporta tiesnesis, kurš ir ieguvis kādu no punktā 1.2 minētajām tiesnešu 
kategorijām 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1 Burāšanas sporta tiesneši sevī ietver sekojošus tiesnešus. 
1.1.1 Sacensību komitejas tiesnesis 
1.1.2 Protestu komitejas (žūrijas) tiesnesis 
1.1.3 Klātienes tiesnesis (umpire) 
1.1.4 Jahtu mērītājs 

1.2 Burāšanas tiesneši tiek iedalīti sekojošās kategorijās: 
1.2.1 Burāšanas tiesnesis 
1.2.2 Pirmās kategorijas tiesnesis 
1.2.3 Nacionālās kategorijas tiesnesis 
1.2.4 Starptautiskās kategorijas tiesnesis 
 
2. Tiesnešu Kolēģija 

 
2.1 TK ir fizisku personu komisija, kura darbojas LZS ietvaros. 
2.2 Aktīvi iesaistīties TK darbībā tiek aicināti visi Tiesneši. 
2.3 TK mērķi un uzdevumi ir: 

2.3.1 kontrolēt un uzraudzīt starptautisko Burāšanas sacensību noteikumu (BSN) 
ievērošanu Latvijas Republikas teritorijā; 

2.3.2 attīstīt, vadīt un koordinēt burāšanas tiesnešu darbu Latvijas Republikā; 
2.3.3 uzturēt sakarus ar World Sailing BSN komiteju (Racing Rules Committee), 

starptautiskās kategorijas tiesnešiem, kā arī ar citu valstu burāšanas federāciju 
tiesnešiem; 

2.3.4 organizēt seminārus tiesnešu kvalifikācijas celšanai; 
2.3.5 izskatīt LZS iesniegtās apelācijas un noteikt kārtību kā tās tiek izskatītas; 
2.3.6 noteikt Tiesnešu kategorijas, to piešķiršanas kārtību un noteikumus; 
2.3.7 noteikt tiesnešu reģistra kārtību, uzturēt to un regulāri atjaunot aktīvo un pasīvo 

Tiesnešu sarakstus; 
2.3.8 noteikt dažādu Tiesnešu kategoriju pielaidi tiesāšanā dažāda mēroga sacensībām. 

2.4.  TK reizi gadā sasauc kārtējo tiesnešu kopsapulci, kura ievēl pārvaldes locekļus un TK 
priekšsēdētāju.  Ārkārtas tiesnešu sapulci sasauc pēc vismaz 10% tiesnešu pieprasījuma. 

2.5. Tiesnešu kopsapulcē ar balstiesībām var piedalīties visi aktīvie burāšanas sporta tiesneši, 
kuri pēdējo 3 gadu laikā ir tiesājuši vismaz vienas LZS vai starptautiskajā kalendārā 
iekļautas sacensības. 



 
3. Tiesnešu Kolēģijas pārvalde 

 
3.1 TK pārvalde sastāv no pārvaldes priekšsēdētāja un pārvaldes locekļiem. 
3.2 TK pārvaldes darbība notiek sēžu veidā. 
3.3 Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no TK pārvaldes. 
3.4 Lēmumi TK pārvaldes sēdēs tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 
3.5 Līdzīgu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir TK pārvaldes priekšsēdētāja balss. 
3.6 Steidzamos gadījumos TK pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja 

par lēmuma pieņemšanu elektroniski nobalso ‘par’ vismaz 2/3 no pārvaldes locekļiem. 
3.7 Pārvaldes sēdes, ieskaitot elektroniskie balsojumi, tiek protokolētas. 
3.8 TK pārvaldes kompetencē ir sekojoši uzdevumi: 

3.8.1 izskatīt iesniegumus par burāšanas sporta tiesnešu kategorijas piešķiršanu  
3.8.2 uzturēt un regulāri atjaunot visu tiesnešu reģistru, kuru iesniedz LZS 

ģenerālsekretāram; 
3.8.3 izveidot apelāciju komisijas, lai izskatītu LZS iesniegtās apelācijas; 
3.8.4 organizēt seminārus Tiesnešiem par BSN, to izmaiņām un burāšanas sacensību 

tiesnešu darbību; 
3.8.5 izskatīt citus jautājumus saistībā ar Burāšanas sacensību noteikumiem, kurus 

iesniedz LZS valde, LZS dalīborganizācijas un LZS dalīborganizāciju biedri. 
 

4. Tiesnešu Kolēģijas pārvaldes locekļi 
 

4.1 TK no Tiesnešu vidus ar balsu vairākumu ievēl TK pārvaldes locekļus četru cilvēku 
sastāvā. TK pārvaldes locekļus apstiprina LZS valde. 

4.2 TK pārvaldē var tikt ievēlētas personas, kuras aktīvi piedalās burāšanas sacensību 
tiesāšanā un kurām vēlams būt Pirmās kategorijas, Nacionālās kategorijas vai 
Starptautiskās kategorijas tiesnešiem. 

4.3 TK pārvaldes locekļus un priekšsēdētāju ievēl uz vienu gadu. 
4.4 TK pārvaldes priekšsēdētājs: 

4.4.1 TK pārvaldes priekšsēdētāju no sava vidus ievēl TK kopsapulce un apstiprina LZS 
valde; 

4.4.2 TK pārvaldes priekšsēdētājs vada TK darbību, sasauc TK pārvaldes sēdes; 
4.4.3 TK priekšsēdētājs komunicē ar LZS valdi un atskaitās par TK darbību; 
 


