
 

 

Latvijas Burāšanas Sporta 

Tiesnešu Kategoriju 

N O L I KU M S 

 

 

 

1. 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 sacensību tiesnesis, kuram ir piešķirta kāda no 2. punktā minētām 

tiesnešu kategorijām 

LZS rīkotas sacensības – Latvijas čempionāti, Latvijas Olimpiādes 

LZS rīkotām pielīdzināmās sacensības – citu valstu nacionālie čempionāti un starptautiskas 

sacensības ar vismaz 3 valstu sportistu piedalīšanos. 

LZS dalīborganizāciju rīkotas sacensības – sacensības, kuras rīko LZS dalīborganizācija izņemot 

sacensības, kas ir LZS rīkotas sacensības 
 
 

2. Burāšanas sporta tiesnešu kategorijas un to piešķiršanas noteikumi 

un kritēriji 
 
2.1 Burāšanas sporta tiesnesis. 
  

 Burāšanas sporta tiesnesis ir tiesnesis kas darbojas LZS dalīborganizācijas ietvaros, tiesājot šīs 

dalīborganizācijas rīkotās sacensības un ieņemot jebkādus amatus sacensību un protestu 

komitejās. 

Šī kategorija paredz pamata BSN izpratni un spēju tos pielietot ikdienā izpildot uzliktos 

pienākumus.  

 Šī kategorija tiek piešķirta ikvienai fiziskai personai, kas nodarbojas ar tiesāšanu jebkuras 

LZS dalīborganizācijas ietvaros ar noteikumu, ka par šādu nodarbi tā ir informējusi LZS TK. 

 

 

2.2  1. kategorijas burāšanas sporta tiesnesis. 
 
 Burāšanas Sporta tiesneša 1. kategoriju piešķir uz rakstiska iesnieguma pamata Burāšanas 

sporta tiesnesim kurš: 

 a) ir bijis Sacensību Komitejas priekšsēdētājs vismaz piecās LZS dalīborganizāciju rīkotās 

sacensībās un 

 b) ir bijis Sacensību vai Protestu Komitejas loceklis vismaz vienās LZS rīkotās vai tām 

pielīdzināmās sacensībās un 

 c) ir LR pilsonis vai nepilsonis un ir sasniedzis vismaz 21 gadu vecumu; 

 d) kuram ir LR derīga atpūtas kuģu vadītāja apliecība un 

 e) kuru šīš kategorijas iegūšanai ir rekomendējusi LZS dalīborganizācija. 

 

 



2.3 Nacionālās Kategorijas burāšanas sporta tiesnesis 
 
 Nacionālās Kategorijas burāšanas sporta tiesneša kategoriju piešķir Burāšanas sporta 

tiesnesim vai 1. kategorijas burāšanas sporta tiesnesim kurš: 

 a) ir bijis Sacensību Komitejas priekšsēdētājs vismaz piecās LZS dalīborganizāciju rīkotās 

sacensībās un 

 b) ir bijis Sacensību vai Protestu Komitejas loceklis vismaz piecās LZS rīkotās vai tām 

pielīdzināmās  sacensībās. 

 c) ir LR pilsonis vai nepilsonis un ir sasniedzis vismaz 21 gadu vecumu; 

 d) kuram ir LR derīga atpūtas kuģu vadītāja apliecība; 

 e) kuru šīš kategorijas iegūšanai ir rekomendējusi LZS dalīborganizācija un 

 f) ir rekomendējuši divi Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneši; 

 g) kuram ir latviešu valodas zināšanas augstākajā līmēnī; 

 h) mutiskas un rakstiskas angļu valodas zināšanas darbam ar World Sailing dokumentiem 

 

 

2.4 Nacionālās kategorijas burāšanas sporta sekretārs 

  

 Nacionālās kategorijas burāšanas sporta sekretāra kategoriju piešķir Burāšanas Sporta 

 tiesnesim kurš: 

 a) kā sekretārs ir piedalījies vismaz piecās LZS dalīborganizāciju rīkotās sacensībās; 

 b) kā sekretariāta loceklis piedalījies vismaz trijās LZS rīkotās vai tām pielīdzināmajās 

sacensībās; 

 c) kurš ir LR pilsonis vai nepilsonis un ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu; 

 d) kuru šīš kategorijas iegūšanai ir rekomendējusi LZS dalīborganizācija; 

 e) kuram ir mutiskas un rakstiskas angļu valodas zināšanas. 

 

 

2.5 Jahtu Mērītājs 

  

 Jahtu mērītāja tiesnešu kvalifikāciju apstiprina tiesnesim, kurš: 

 a) ir apguvis atiecīgās jahtu klases vai handikapa sistēmas noteikumus; 

 b) atbilst attiecīgās jahtu klases nacionālās vai starptautiskās asociācijas apmērīšanas 

kvalifikācijas prasībām un ir apstiprināts par attiecīgās jahtu klases mērītāju; 

 c) atbilst attiecīgās handikapa apmērīšanas sistēmas nacionālā vai starptautikā ofisa 

apmērīšanas kvalifikācijas prasībām un ir apstiprināts par šīs handikapa sistēmas mērītāju; 

 d) kurš ir LR pilsonis vai nepilsonis un ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu 

 Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija par kandidāta atbilstību no 

attiecīgās klases asociācijas vai handikapa sistēmas administrācijas. 

 

 

 

3. Burāšanas sporta tiesnešu kategoriju piešķiršanas kārtība 

 

3.1 Katram tiesnesim, lai paaugstinātu savu tiesneša kategoriju, ir nepieciešams iesniegt TK 

valdei savu iesniegumu, par kategorijas paaugstināšanu, un rekomendāciju no LZS 

dalīborganizācijas, par tiesneša kategorijas piešķiršanu. 

3.2 Tiesneša kategoriju piešķir pamatojoties uz augstāk minētajiem kritērijiem. 

3.3 Iesniegumam vēlams pievienot sekojošus tiesāto sacensību dokumentus: 

3.3.1 sacensību nolikuma kopija; 

3.3.2 sacensību instrukcijas kopija; 

3.3.3 sacensību un Protestu komiteju locekļu saraksta kopija; 

3.3.4 sacensību un Protestu komiteju paziņojumu kopijas; 



3.3.5 sacensību rezultātu kopija. 

3.4 TK valde tuvākajā pārvaldes sēdē izskata iesniegumu. Nepieciešamības gadījumā uz 

kvalifikācijas paaugstināšanu pārvaldes sēdi var tikt pieaicinats arī pats kandidāts.  

3.5 Savu lēmumu TK nosūta LZS valdei apstiprināšanai. Pēc apstiprināšanas LZS valdē jaunā 

tiesneša kategorija stājas spēkā un tiek ierakstīta tiesnešu reģistrā.  

3.6 Tiesneša kategoriju piešķir uz nenoteiktu laika periodu, bet tā var tikt pazemināta vai tās 

darbība apturēta. 

 

 

4. Burāšanas sporta tiesnešu kategorijas pazemināšanas vai 

atņemšanas noteikumi un kārtība 

 

4.1. Burāšanas sporta tiesnešu kategoriju var pazemināt vai atņemt gadījumos: 

4.1.1. kad tiesnesis ir rupji pārkāpis BSN, nav novērsis interešu konfliktu, veicis burāšanas sporta 

prestižam kaitējošas darbības; 

4.1.2. kad tiesnesis, kā sportists piedaloties sacensībās, ir sodīts par BSN 69.2. punkta pārkāpumu. 

4.2. burāšanas sporta tiesnešu pārkāpumu izskata un pieņem lēmumu par piemērojamo sodu 

Disciplinārā komisija uz iesnieguma pamata; 

4.3. Disciplinārā komisija  sastāv no 5 (pieciem) tiesnešiem, to uz gadu ievēl Latvijas burāšanas 

tiesnešu kopsapulce. 

4.4. Ja Disciplinārā komisija uzskata par nepieciešamu samazināt vai atņemt burāšanas sacensību 

tiesneša kategoriju, tad tā sasauc Latvijas burāšanas tiesnešu kopsapulci. Informācija par 

kopsapulces norises vietu un laiku tiek publicēta LZS mājas lapā vismaz 10 (desmit) dienas 

pirms kopsapulces; 

4.5. Burāšanas sporta tiesnešu kategoriju samazina vai atņem Latvijas burāšanas tiesnešu 

kopsapulce atklātā balsojumā. Lēmums tiek pieņemts ar vienas bals pārsvaru. Šajā balsojumā 

visiem burāšanas sporta tiesnešiem ir vienādas bals tiesības.  

4.6. Disciplinārās lietas iniciatoram un atbildētājam nav balss tiesības Latvijas burāšanas tiesnešu 

kopsapulces balsojumā, kurš attiecināms uz viņu lietu. 

4.7. Disciplinārā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes tikai tad, ja atbildētājs atkārtoti 

neierodas uz Disciplināro komisiju bez attaisnojoša iemesla un rakstiski nav brīdinājis 

disciplināro komisiju par savas neierašanās attaisnojumu. 

4.8. Disciplinārā komisija izskata disciplināro lietu sēdē ne ātrāk, kā pēc 10 (desmit) dienām, kopš 

iesnieguma saņemšanas vai pārkāpuma fakta konstatācijas. Par Disciplinārās komisijas sēdes 

vietu un laiku visas puses tiek informētas rakstiski.  

4.9. Disciplinārā komisija protokolē sēdi un pieņem rakstisku lēmumu. Lēmumā tiek ierakstīti 

pārkāpuma apraksts, noskaidrotie fakti, pārkāptie likumi, noteikumi un/vai akti, 

piemērojamais sods un piemērojamā soda apmēra pamatojums.  

4.10. Disciplinārā pārkāpuma noilgums ir 8 (astoņi) mēneši. 

4.11. E-pasta paziņojumi tiek pielīdzināmi rakstiskam paziņojumam.  

 

 

5. Burāšanas sporta tiesnešu reģistrs 

 

5.1 Burāšanas sporta tiesnešu reģistru LZS uzdevumā uztur TK valde. 

5.2 Burāšanas sporta tiesnešu reģistrā tiek ievadīti sekojoši dati par katru tiesnesi: 

 a) vārds, uzvārds; 

 b) kategorijas; 

 c) stāžs katrā kategorijā; 

 d) tiesātās sacensības un ieņemamais amats; 

 Tiesāto sacensību uzskaite tiek veikta no tiesnešu un dalīborganizāciju iesniegtajiem datiem. 

5.3 Informācija par tiesnešu kvalifikācijām no Burāšanas sporta tiesnešu reģistra tiek publicēta un 

regulāri atjaunota LZS mājaslapā. 



5.4 Pēc informācijas no tiesnešu reģistra tiek noteikts vai tiesnesis ir piedalījies sacensību 

tiesāšanā pēdējo divu gadu laikā un vai tiesnesis var piedalīties TK biedru sapulcē ar balss 

tiesībām. 

5.5 Pēc informācijas no tiesnešu reģistra tiek noteikts vai tiesnesis ir piedalījies sacensību 

tiesāšanā pēdējo četru gadu laikā. Tiesneša kategorija kļūst neaktīva ja tiek sasniegta četru 

gadu robeža, kuras laikā tiesnesis nav piedalījies burāšanas sacensību tiesāšanā.  

 

 

 

 


