
LZS Tiesnešu kolēģijas 
valdes sēdes 

p r o t o k o l s   Nr. 01-e/2021

2021.gada 21.martā MS Teams platformā neklātienē no plkst. 09.05 līdz plkst. 11.35.

Piedalījās: Alberts Rozins, Artūrs Bērziņs, Ģirts Fišers-Blumbergs, Pēteris Bormanis 
un uzaicinātais LZS viceprezidents Normans Penke. 

Sēdi vadīja Alberts Rozins, protokolēja  Pēteris Bormanis

Izskatīja šādus iepriekš izsludinātus darba kārtības jautājumus:

1. Par Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) Tiesnešu kolēģijas (TK) valdes locekļu 
balss tiesībām. (Ziņotājs A.Rozins.)

2. Par divām disciplinārlietām:
3. Par TK komisijām:
     3.1. kvalifikācijas komisija;
     3.2. disciplinārlietu komisija;
     3.3. sacensību noteikumu komisija;
4. Tiesnešu reģistra izveides sākotnējais posms.
5. Par kārtību, kādā sniedzamas atbildes uz TK nolikuma 2.9.punktā paredzētajiem 

pieprasījumiem.
6. Viedokļu apmaiņa par sacensību noteikumu tulkošanu latviešu valodā.

1. Par LZS Tiesnešu kolēģijas valdes locekļu balss tiesībām. 

Klausījās:
A.Rozins ziņoja,  2020.gada 27.jūlijā LZS tiesnešu kopsapulcē tika ievēlēta

Tiesnešu  kolēģijas  pārvalde  četru  cilvēku  sastāvā,  kuru  LZS  valde  apstiprināja
25.08.2020. sēdē. Tagad spēkā stājies jauns TK nolikums, kurā TK pārvalde 
nosaukta  par TK valdi. Šī nosaukuma maiņa problēmas nerada, jo TK uzdevumi un
mērķi būtībā palikuši nemainīgi. Taču atbilstoši TK jaunā nolikuma 2.1.punkta 
prasībām,  valdē  ievēlētais  un  LZS apstiprinātais  Artūrs  Bērziņš  neatbilst  valdes
locekļa statusam, jo šobrīd viņam vēl nav pirmās kategorijas tiesneša kvalifikācijas.

Šajā situācijā, lai gan TK valde, ir lemtspējīga (nolikuma 2.7.punkts), tās
valdes locekļi ir pārliecināti, ka TK uzdevumu sekmīgas īstenošanas labā 
nepieciešams pilnvērtīgs visu valdes locekļu darbs un pilnvaras. 

Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie.

Nolēma: 
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1. Lūgt LZS valdi pārejas periodā pieņemt lēmumu, ka TK Nolikuma 
punkts 2.1.daļā par valdes locekļu kvalifikāciju stājas spēkā pēc 
burāšanas sporta tiesnešu kopsapulces sasaukšanas un tās lēmumu 
apstiprināšanas LZS valdē.

2. Neizskatītos darba kārtības punktus pieņemt zināšanai un izskatīt pēc tam, kad uz 
iesniegumu būs saņemta LZS atbilde.

Par šo priekšlikumu nobalsoja Pēteris Bormanis, Ģirts Fišers-Blumbergs un. 
Alberts Rozins. 

TK valdes loceklis Artūrs Bērziņš balsošanā nepiedalījās.

Sēdi slēdza plkst. 11.35.

Sēdi vadītājs Alberts Rozins

Protokolētājs  Pēteris Bormanis
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