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Latvijas Zēģelētāju savienības 

Apelācijas komisijas 
LĒMUMS 

 
par Jurģa Vaivoda 18.08.2017 apelāciju. 

 
 
Engure, 2019.gada 6.jūlijā 
 
 

Saskaņā ar Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS)Tiesnešu kolēģijas (TK) 11.06.2019 
rīkojumu, lai izskatītu Jurģa Vaivoda apelāciju, tika izveidota Apelācijas komisija (AK) šādā 
sastāvā: 

 
Andrejs Bērziņš – Latvijas burāšanas sporta tiesnesis, AK priekšsēdētājs, 
Ojārs Rancāns   – Latvijas Nacionāllās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis,  AK loceklis un  
Juris Ailis            – Latvijas Nacionāllās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis, AK loceklis. 
 
Apelācijas hronoloģija. 

2017.gada 18.augustā LZS saņēma Jurģa Vaivoda (LAT – 177) apelāciju par šī paša 
gada 4.augusta PK lēmumu Latvijas Kausa 2017 ieskaites sacensībās Baltic Cup III posmā.  
 2017.gada 23.augustā TK nosūtīja Jurģim Vaivodam atbildes vētuli, ar lūgumu iesūtīt 
trūkstošos BSN Rpielikuma R2.2 punkta minētos dokumentus, un skaidrojumu, kādā formā 
šie dokumenti iesniedzami. 

2019.gada 20.maija TK pārvaldes sēdē tika pieņemts lēmums, neskatoties uz 
trūkstošajiem dokumentiem, nozīmēt AK šīs lietas izskatišanai. 

2019.gada 11.jūnijā AK ir saņēmusi Jurģa Vaivoda apelāciju un PK lēmumu. 
2019.gada 17.jūnijā AK no sacensību rīkotāja, LZS dalīborganizācijas Latvijas 

Vindserfinga asociācija, pārstāvja ir saņēmusi sacensību komitejas sastāvu – sacensību 
tiesnesis Arnis Krauklis, žūrijas priekšsēdētājs un PK pārstāvis Alberts Rozins. 

2019.gada 17.jūnijā AK nosūtīja PK pieprasījumu iesūtīt BSN R2.2. punktā uzskaitītos 
trūkstošos dokumentus, jo šos dokumentus nav iesniedzis apelants, un, saskaņā ar BSN R4.4 
punktu, iesniegt savus rakstiskus komentārus par šiem dokumentiem līdz 02.07.2019.  
Nekādi dokumenti un to komentāri tā arī netika saņemti. 
 2019.gada 5.jūlijā notika AK sēde, kurā tika pieņemts lēmums par šo apelāciju.  
 
Piemērojamie BSN noteikumi. 

1. 70.1 „Ja atbilstoši 70.5. noteikumam nav liegtas tiesības uz apelāciju, izskatīšanas 
puse var iesniegt apelāciju par protestu komitejas lēmumu vai izskatīšanas 
procedūru, bet ne par konstatētajiem faktiem.” 

2. R2.1 „Lai iesniegtu apelāciju, 
(a) ne vēlāk kā 15 dienu laikā ... , apelantam jānosūta nacionālajai organizācijai 

apelācija un protestu komitejas lēmuma kopija. Apelācijā jābūt norādītam, kāpēc 
apelants uzskata, ka protestu komitejas lēmums vai procedūra nebija pareiza.” 

3. R2.2. „Apelantam kopā ar apelāciju, vai cik ātri vien iespējams pēc tās ir arī jānosūta 
visi tālāk minētie dokumenti, ja tie ir viņam pieejami: (a)...; (b)...; (c)...; (d)....” 

4. R3 „Pēc apelācijas ... saņemšanas, nacionālajai organizācijai jānosūta izskatīšanas 
pusēm un protestu komitejai apelācijas vai prasības un protestu komitejas lēmuma 
kopijas. Tai ir jāpieprasa protestu komitejai jebkādi ar šo lietu saistīti R2.2. 
noteikumā minētie dikumenti, kurus nav iesniedzis apelants vai protestu komiteja,  


