
LZS Tiesnešu kolēģijas 
valdes sēdes 

p r o t o k o l s   Nr. 03-e/2020

2020.gada 22.decembrī Skype platformā neklātienē no plkst. 18.15 līdz plkst. 19.45.

Piedalījās: Alberts Rozins, Artūrs Bērziņs un  Pēteris Bormanis.
Sēdi vadīja Alberts Rozins, protokolēja  Pēteris Bormanis

Pēc TK valdes priekšsēdētāja ierosinājuma izskatīja šādus iepriekšizsludinātus darba 
kārtības jautājumus:

1. Par TK 27.07.2020. kopsapulces lēmumu izpildi.
2. Par TK komisijām:
   2.1. tiesnešu kvalifikācijas komisija;
   2.2. disciplinārlietu komisijas;
   2.3. RRS tulkojuma pārbaudes komisija.
3. Pārejas perioda noteikumu sagatavošana.
4. Par RRS ievērošanas ārējās kontroles (novērotāju) sistēmu. 

1. Par TK 27.07.2020. kopsapulces lēmumu izpildi
Klausījās:
A.Rozins ziņoja par šajā jomā jau paveikto un norādīja, ka uzsākt dažus no kopsapulces

lēmumiem izrietošus uzdevumus, piem,, disciplinārlietu komisiju izveidi, kļuvis iespējams 
tikai pēc tam, kad 09.12.2020 stājies spēkā TK jaunais nolikums.

Nolēma: 
Vienbalsīgi nolēma pieņemt zināšanai.

2. Par TK komisijām
Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka šobrīd vissvarīgākais uzdevums ir izveidot tiesnešu kvalifikācijas 

komisiju, disciplinārlietu komisija varētu sākt darbu janvāra vidū, bet sacensību noteikumu 
komisija – tad, kad būs saņēmusi RRS tulkojumu. 

Debatēs par šiem ierosinājumiem piedalījās visi klātesošie. 
Nolēma: 
Vienbalsīgi nolēma:
2.1.  Kvalifikācijas komisijā (KK) norīkot četrus nacionālās kategorijas tiesnešus ar 

divu RRS ciklu pieredzi un pietiekamām angļu valodas zināšanām, izraugoties no atjaunotā 
Tiesnešu reģistra un abus 2020. gadā notikušos RRS seminārus apmeklējušo vidus. 

KK visupirms vajadzētu sagatavot tiesnešu zināšanu pārbaudēm (testiem) nepieciešamo
jautājumu komplektus, noteikt optimālu testa jautājumu skaitu un maksimāli iespējamo 
pārbaudes laiku, pārbaudītājiem uzņemoties arī tulka vai jautājuma izskaidrotāja 
pienākumus.
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2.2. Veikt nepieciešamos priekšdarbus, lai disciplinārlietu komisija varētu sākt darbu 
2021.gada janvāra vidū, bet sacensību noteikumu komisija – ne vēlāk, kad būs saņēmusi 
RRS tulkojumu latviešu valodā. 

 
3. Pārejas perioda noteikumu sagatavošana
Klausījās:
A.Rozins pamatoja, kāpēc, ieviešot TK jaunā nolikuma prasības, lai nodrošinātu 

pēctecīgumu, ir nepieciešams zināms pārejas periods. LZS valde 09.12.2020. ir noteikusi, ka 
Tiesnešu kolēģijai līdz 15.02.2021. rakstiski jāiesniedz priekšlikumi par pārejas 
noteikumiem. TK valde 14.12.2020. vērsās pie visiem pirmās un nacionālās kategorijas 
tiesnešiem ar lūgumu atsūtīt ne tikai savus, bet arī no kluba kategorijas tiesnešiem saņemtos 
ierosinājumus šajā sakarā.  

Debatēs par šiem ierosinājumiem piedalījās visi klātesošie. 
Nolēma: 
Vienbalsīgi nolēma:
3. Turpināt viedokļu apzināšanu un noteiktajā termiņā apkopot visus priekšlikumus par 

pārejas perioda noteikumiem.

4. Par RRS ievērošanas ārējo kontroli 
Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka pasaules praksē plaši sāk ieviesties vispārīga RRS 

ievērošanas kontrole, kuru veic sacensību rīkošanā neiesaistīti neatkarīgi burāšanas tiesneši 
novērotāji. Priekšlikums pārņemt šādu pieredzi arī Latvijā jau tika apspriests TK pārvaldes 
sēdē 2020.gada 3.septembrī (Protokols Nr.1/2020). 

Debatēs par tiesnešu darba kvalitāti un RRS ievērošanas ārējās kontroles (novērotāju) 
sistēmas izveidi piedalījās visi klātesošie. 

Nolēma: 
Vienbalsīgi nolēma:
4.1. Turpināt iesāktās darbības RRS ārējās kontroles (novērotāju) sistēmas izveidē.
4.2. Gadījumos, kad saņemti iesniegumi par tiesnešu darbu, TK valde tos izskata pēc 

LZS valdes rakstiska pieprasījuma.
4.3. Atbalstīt Artūra Bērziņa priekšlikumu, ka galvenais tiesnesis, ne vēlāk kā 15 dienu 

laikā pēc valsts čempionāta sacensībām par tām atskaitās TK valdei.

Sēdi vadīja Alberts Rozins

Protokolētājs  Pēteris Bormanis
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