
LZS Tiesnešu kolēģijas 
pārvaldes sanāksmes 

p r o t o k o l s   Nr. 1/2020

2020.gada 3.septembrī Rīgā, Matrožu ielā 7a, no plkst. 17.10 līdz plkst. 18.35
Piedalās: LZS Tiesnešu kolēģijas (TK)  pārvaldes priekšsēdētājs Alberts Rozins, TK 

pārvaldes (TKP) loceklis Artūrs Bērziņs, Ģirts Fišers-Blumbergs un Pēteris Bormanis. 
Sanāksmi vada A.Rozins, protokolē Pēteris Bormanis.
Ar šā gada 1.septembra e-pasta vēstuli izziņotajā darba kārtībā paredzēts izskatīt šādus 

jautājumus:
1. TKP locekļu pienākumu sadale;
2. Appelācijas;
3. Tiesneša kategoriju apstiprināšana;
4. Tiesnešu anketas;
5. TK nolikuma jaunā redakcija;

  6. Burāšanas sacensību noteikumu (RRS) tulkojums latviešu valodā;
7. Burāšanas tiesnešu testi;
8. Vispārīgā RRS ievērošanas kontrole.

1. TKP locekļu pienākumu sadale
Klausījās:
Ja kolēģiem neesot iebildumu, A.Rozins lūdza Artūru Bērziņu uzņemties TKP 

priekšsēdētāja vietnieka, bet Pēteri Bormani – sekretāra pienākumus.
Nolēma: 
Klātesošie vienbalsīgi nolēma:
1.1. par TKP priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Artūru Bērziņu.
1.2. par TKP sekretāru ievēlēt Pēteri Bormani.

2. Appelācijas
Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka interneta vietnē http://www.sailinglatvia.lv/index.php/apelacijas/ 

publicētie LZS Apelācijas omisijas lēmumi pieņemti, neatbilstoši RRS noteikumiem. 
Debatēs par tiem piedalījās visi klātesošie.

Vienbalsīgi nolēma:
2.1. Starptautisko burāšanas sacensību noteikumu R3 pielikuma procedūras

    rupju pārkāpuma dēļ: 
2.1.1. anulēt visus lēmumus, kas pieņemti saistībā ar J.Vaivoda 18.08.2017., 
kā arī A. Bula 01.09.2017. apelāciju;
2.1.2. atvainoties abās šajās apelācijās iesaistītajiem sportistiem par tiesnešu nolaidību 

un kļūdainajiem lēmumiem. Gadījumā, ja atvainošanās netiek pieņemta, varbūtējās 
pretenzijas izskatīt atsevišķā lietā.  

2.1.3. šā TKP lēmuma 2.1. punkts stājas spēkā ar publikācijas brīdi LZS interneta 
vietnē.
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2.2. uzdot TKP priekšsēdētāja vietniekam A.Bērziņam noskaidrot, kāpēc, neatbilstīgi 
RRS noteikumiem, E.Amsila 13.09.2018. apelācija izskatīta divas reizes, un līdz šā gada 
1.oktobrim iepazīstināt TKP ar pārbaudē konstatētajiem faktiem.

3. Tiesneša kategoriju apstiprināšana
A.Rozins ziņoja, ka saņemts burāšanas sporta tiesneses Madaras Jēkabsones un pirmās 

kategorijas burāšanas sporta tiesneša Arņa Kraukļa iesniegums par kategorijas 
paaugstināšanu. Iesniegtie dokumenti apliecina atbilstību spēkā esošā nolikuma prasībām, 
abus rekomendējis starptautiskās kategorijas burāšanas tiesnesis Bruno De Wannemaeker no 
Beļģijas. 

Vienbalsīgi nolēma apstiprināt Madaru Jēkabsoni par nacionālās kategorijas burāšanas 
sporta sekretāri un Arni Kraukli par nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesnesi.

4. Tiesnešu anketas
A.Rozins ziņoja par 26.08.2020 izsūtītajām burāšanas tiesnešu aptaujas anketām, uz 

kurām jāatbild līdz 10.septembrim un kuras iecerētas kā arī respondentu apliecinājums, ka 
viņi vēlas darboties LZS Tiesnešu kolēģijā saskaņā ar tās nolikumu.

Vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai.

5. TK nolikuma jaunā redakcija
  A.Rozins ziņoja, ka noskaidroti visu ieinteresēto viedokļi un sākusies to 

    apkopošana juridiski korektā un RRS atbilstīgā redakcijā.
Vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai.

6. Burāšanas sacensību noteikumu tulkojums latviešu valodā
  A.Rozins ziņoja, ka jaunie RRS, kas būs spēkā 2021.-2024.gadā, angļu valodā 

jau ir pieejami. Jāizveido to tulkotāju grupa, kurā varētu strādāt Žaklīna Litauniece un Pēteris 
Bormanis.

Vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai.

7. Burāšanas tiesnešu testi
  A.Rozins ziņoja, kā norit burāšanas tiesnešu testu sagatavošanas priekšdarbi. 
Vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai.

8. Vispārīgā RRS ievērošanas kontrole
  A.Rozins ziņoja, ka pasaules praksē sāk ieviesties vispārīga RRS ievērošanas 

kontrole, kuru veic sacensību rīkošanā neiesaistīti neatkarīgi burāšanas tiesneši novērotāji un 
rosināja padomāt par šādas pieredzes pārņemšanu arī Latvijā. 

Vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai.

Sanāksmes vadītājs   Alberts Rozins

Protokolētājs   Pēteris Bormanis
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