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LZS valdes 08.aprīļa sēdes darba kārtības 5. punkts – par priekšlikumiem TK 09.12.2020. Nolikumā  

ar 12.02.2021. labojumiem 

Nr. Nolikuma 

punkts 

(oriģināls) 

LZS valdē saņemtie priekšlikumi 

labojumiem 

LZS valde  

Balsojums un 

lēmums Priekšlikums Arguments Priekšlikums Arguments 

       

1. 2.1. Tiesnešu 

kolēģijas darbu 

organizē un 

vada tiesnešu 

kolēģijas valde 

četru pirmās, 

nacionālās vai 

starptautiskās 

kvalifikācijas 

kategorijas 

burāšanas sporta 

tienešu sastāvā. 

2.1. Tiesnešu 

kolēģijas darbu 

organizē un vada 

tiesnešu kolēģijas 

valde četru 

burāšanas sporta 

tiesnešu sastāvā. 

 

/PJ, 12.03.21./ 

  

Noraidīt 

Saglabāt oriģinālversiju, jo vērsta 

uz tiesnešu kolēģijas valdes 

zināšanu un kvalifikācijas līmeņa 

paaugstināšanu, ne samazināšanu. 

 

(TK valdei ir jāpieņem būtiski 

jautājumi par apelāciju, 

disciplinārlietu ierosināšanu, 

jāapstiprina LZS sacensību 

nolikumi, kā arī jāspēj izskaidrot 

gan Sacensību noteikumus, gan 

uzvedības kodeksu kā arī dažādu 

WS priekšrakstus. Tāpat valdei ir 

jākomunicē ar Ziemeļvalstu, 

kaimiņvalstu un WS kolēģiem, 

sinhronizējot izpratni un 

piemērošanu par visdažādākajiem, 

ar sacensību noteikumu ievērošanu 

saistītiem jautājumiem. Šādu darbu 

vienkārši nespēj veikt persona, 

kurai nav atbilstoša kvalifikācija – 

zināšanas.) 

 

 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

noraidīt iesniegto 

priekšlikumu. 

       

2. 2.1. Tiesnešu 

kolēģijas darbu 

organizē un 

Līdz TK 

kopsapulces 

sasaukšanai un 

TK valdes lemtspēja ir 

ierobežota, jo 

atbilstoši šim  

 

Akceptēt 

Atbalstīt TKV argumentāciju. 

Jāļauj, līdz kopsapulcei un jaunām 

 

Balsojums: 
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vada tiesnešu 

kolēģijas valde 

četru pirmās, 

nacionālās vai 

starptautiskās 

kvalifikācijas 

kategorijas 

burāšanas sporta 

tienešu sastāvā. 

tās lēmumu 

apstiprināšanai 

LZS valdē, 

nepiemērot 

punktā noteikto 

valdes locekļu 

kvalifikācijas 

prasību. 

 

/TKV, 22.03.21./ 

punktam viens valdē 

ievēlētais loceklis – 

Artūrs Bērziņš, 

neatbilst kvalifikācijas 

kritērijam – valdes 

locekļa statusam. 

Valde ir lemttiesīga 

atbilstoši Nolikuma 

2.7. punktam, taču 

uzskata, ka TK 

uzdevumu sekmīgas 

īstenošanas labā 

nepieciešams 

pilnvērtīgs visu valdes 

locekļu darbs un 

pilnvaras. 

 

/TKV, 22.03.21./ 

 

vēlēšanām strādāt 4 TKV locekļu 

sastāvā. 

 

2.1. Noteikt, ka līdz TK 

kopsapulcei un TK valdes 

vēlēšanām TK nolikuma 2.1. 

punkta prasība par kvalifikācijas 

pakāpi valdes locekļiem netiek 

piemērota. 

 

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

akceptēt iesniegto 

priekšlikumu un 

noteikt, ka “Līdz 

TK kopsapulcei 

un TK valdes 

vēlēšanām TK 

nolikuma 2.1. 

punktā noteiktā 

prasība par 

kvalifikācijas 

pakāpi valdes 

locekļiem netiek 

piemērota.” 

 

       

3. 2.2. Tiesnešu 

kolēģijas valde 

tiek ievēlēta 

burāšanas sporta 

tiesnešu 

kopsapulcē, kas 

notiek ne vēlāk 

kā divus 

mēnešus pirms 

tam, kad stājas 

spēkā WS 

pieņemtie BSN. 

TK valdi 

apstiprina LZS 

valde. 

2.2. Tiesnešu 

kolēģijas valde 

tiek ievēlēta 

burāšanas sporta 

tiesnešu 

kopsapulcē, kas 

notiek katru gadu 

līdz 30. aprīlim. 

Uz TK valdes 

priekšsēdētāja 

vietu tiek izvirzīti 

ne mazāk kā 2 

kandidāti. No 

izvirzītajiem 

kandidātiem TK 

valdes 

  

Priekšlikumam ir divas daļas – par vēlēšanām reizi gadā un par “ne 

mazāk kā 2 kandidātu” izvirzīšanu. 

 

 

Noraidīt 

 

TK valdei jādod iespēja strādāt 

pilnu Sacensību noteikumu jeb 

Olimpisko ciklu. Katru gadu veikt 

vēlēšanas ir pārspīlēti un nav 

pamatojama.  

 

 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

noraidīt iesniegto 

priekšlikumu. 
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priekšsēdētāju un 

valdi apstiprina 

LZS valde. 

 

/PJ, 12.03.21./ 

 

Noraidīt Nav pamatojams priekšlikums par 

“ne mazāk kā 2 kandidātiem”, jo 

saprotams, ka jābūt vismaz vienam 

kandidātam, lai notiktu vēlēšanas. 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

noraidīt iesniegto 

priekšlikumu. 

 

       

4. 2.2. Tiesnešu 

kolēģijas valde 

tiek ievēlēta 

burāšanas sporta 

tiesnešu 

kopsapulcē, kas 

notiek ne vēlāk 

kā divus 

mēnešus pirms 

tam, kad stājas 

spēkā WS 

pieņemtie BSN. 

TK valdi 

apstiprina LZS 

valde. 

 

2.2. TK valde 

tiek ievēlēta TK 

kopsapulcē uz 

vienu gadu. TK 

valdes pilnvaru 

termiņš ir 1. 

gads. Ievēlēto TK 

valdi apstiprina 

LZS valde. 

 

/PJ, LRA, RSBC, 

JBKJ, 25.03.21./ 

  

Nav balsojams, jo satur to pašu domu, kas  3. punktā 

 

Ar balsojumu par 3. punktu ir izlemts. 

       

5. 2.3. Tiesnešu 

kolēģijas 

kompetences 

jautājumos var 

tikt organizētas 

regulāras vai 

ārkārtas 

kopsapulces. 

Burāšanas 

2.3. Tiesnešu 

kolēģijas 

kompetences 

jautājumos var 

tikt organizētas 

regulāras vai 

ārkārtas 

kopsapulces. 

Burāšanas sporta 

  

Noraidīt un  

 

mainīt 

 

 “2/3 pret 

1/3” 

 

Priekšlikumā “1/10” ir pārāk mazs 

slieksnis. Iespējams, ka “2/3” ir 

pārāk augsts slieksnis. 

 

Tamdēļ piedāvājums mainīt uz 

”1/3” 

 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lemums: izteikt 

2.3. punktu šādā 

redakcijā:  
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sporta tiesnešu 

regulārās 

kopsapulces var 

sasaukt TK 

valde jebkurā 

laikā. Burāšanas 

sporta tiesnešu 

ārkārtas 

kopsapulces var 

sasaukt, ja to 

pieprasa ne 

mazāk kā 2/3 

balsstiesīgo 

burāšanas sporta 

tiesnešu  vai 

LZS valde. 

tiesnešu regulārās 

kopsapulces var 

sasaukt TK valde 

jebkurā laikā. 

Burāšanas sporta 

tiesnešu ārkārtas 

kopsapulces var 

sasaukt, ja to 

pieprasa ne 

mazāk kā 1/10 

balsstiesīgo 

burāšanas sporta 

tiesnešu vai LZS 

valde. 

 

/PJ, 12.03.21./ 

 

“Tiesnešu 

kolēģijas 

kompetences 

jautājumos var 

tikt organizētas 

regulāras vai 

ārkārtas 

kopsapulces. 

Burāšanas sporta 

tiesnešu regulārās 

kopsapulces var 

sasaukt TK valde 

jebkurā laikā. 

Burāšanas sporta 

tiesnešu ārkārtas 

kopsapulci var 

sasaukt, ja to 

pieprasa ne 

mazāk kā 1/3 

balsstiesīgo 

burāšanas sporta 

tiesnešu  vai LZS 

valde”. 

 

       

6. 2.3. Tiesnešu 

kolēģijas 

kompetences 

jautājumos var 

tikt organizētas 

regulāras vai 

ārkārtas 

kopsapulces. 

Burāšanas 

sporta tiesnešu 

regulārās 

2.3. Tiesnešu 

kolēģijas 

kompetences 

jautājumos var 

tikt organizētas 

regulāras vai 

ārkārtas 

kopsapulces. 

Burāšanas sporta 

tiesnešu ārkārtas 

kopsapulces var 

  

Noraidīt 

 

Ārkārtas kopsapulces sasaukšana ir 

īpašs gadījums.  

Šādas tiesības ir tikai kopsapulcei 

un LZS valdei. TKV darbu 

organizē ar regulārām 

kopsapulcēm. 

 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

noraidīt iesniegto 

priekšlikumu. 
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kopsapulces var 

sasaukt TK 

valde jebkurā 

laikā. Burāšanas 

sporta tiesnešu 

ārkārtas 

kopsapulces var 

sasaukt, ja to 

pieprasa ne 

mazāk kā 2/3 

balsstiesīgo 

burāšanas sporta 

tiesnešu  vai 

LZS valde. 

 

sasaukt TK valde 

jebkurā laikā. 

Burāšanas sporta 

tiesnešu ārkārtas 

kopsapulces var 

sasaukt, ja to 

pieprasa ne 

mazāk kā 1/10 

balsstiesīgo 

burāšanas sporta 

tiesnešu  vai LZS 

valde. 

 

/PJ, LRA, RSBC, 

JBJK, 25.03.21./ 

 

       

7. 2.4. Burāšanas 

sporta tiesnešu 

kopsapulce ir 

lemttiesīga, ja 

tajā piedalās 

vairāk nekā puse 

no burāšanas 

sporta tiesnešu 

reģistrā 

ierakstītiem 

balsstiesīgiem 

burāšanas sporta 

tiesnešiem. 

Katram 

balsstiesīgam 

kopsapulces 

dalībniekam ir 

viena balss. 

Kluba kategoriju 

2.4. Burāšanas 

sporta tiesnešu 

kopsapulce ir 

lemttiesīga, ja 

tajā piedalās 

vairāk nekā puse 

no burāšanas 

sporta tiesnešu 

reģistrā 

ierakstītiem 

balsstiesīgiem 

burāšanas sporta 

tiesnešiem. 

Katram 

balsstiesīgam 

kopsapulces 

dalībniekam ir 

viena balss. 

 

  

Noraidīt 

 

Spēkā esošā redakcija ir vērsta uz 

tiesnešu kvalifikācijas 

paaugstināšanas procesu. LZS 

valdei kopā ar TK valdi ir 

jāizstrādā vadlīnijas/prasības 

“Kluba kategorijas” piešķiršanai. 

Šobrīd – tādu nav. Kad prasības 

būs izstrādātas un pieņemtas, tad 

var pie šī jautājuma atgriezties. 

 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

noraidīt iesniegto 

priekšlikumu. 
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tiesneši un 

tiesnešu palīgi 

balsojumā 

nepiedalās. 

 

/PJ, 12.03.21./ 

       

8. 2.5. Burāšanas 

sporta tiesnešu 

kopsapulce 

balsojumā par 

TK valdi 

vispirms balso 

par 

priekšsēdētāju 

un pēc tam par 

trim TK valdes 

locekļiem. 

Lēmumi tiek 

pieņemti ar 

vienkāršu balsu 

vairākumu, kur 

vienādu balsu 

gadījumā TK 

valdes 

priekšsēdētāja 

balss ir 

izšķiroša. 

 

2.5. Burāšanas 

sporta tiesnešu 

kopsapulce 

balsojumā par 

TK valdi 

vispirms balso 

par ne mazāk kā 

diviem 

priekšsēdētāja 

kandidātiem un 

pēc tam par trim 

TK valdes 

locekļiem. 

Lēmumi tiek 

pieņemti ar 

vienkāršu balsu 

vairākumu. 

 

/PJ, 12.03.21./ 

  

Divi priekšlikumi – “par ne mazāk kā diviem” un pēdējā teikuma beigu 

daļas svītrošana. 

 

Par pirmo priekšlikumu ir izlemts ar balsojumu 3. punktā. 

 

 

Akceptēt 

 

Izteikt pedējo teikumu piedāvātajā 

redakcijā. 

 

Balsojums: 

 

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

akceptēt iesniegto 

priekšlikumu un 

izteikt 2.5.punkta 

pēdējo teikumu 

šādā redakcijā : 

“Lēmumi tiek 

pieņemti ar 

vienkāršu balsu 

vairākumu”. 

 

       

9. 2.10. TK valdes 

pilnvaras var 

atsaukt ar 

burāšanas sporta 

tiesnešu ārkārtas 

2.10. TK valdes 

pilnvaras var 

atsaukt ar 

burāšanas sporta 

tiesnešu ārkārtas 

  

Noraidīt 

 

LZS valdes pilnvaras/tiesības ir 

nodrošinātas 2.3. punktā un 

papildus kontroles mehānisms ir 

2.9. punkts. 

 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 
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kopsapulces 

lēmumu. 

kopsapulces vai 

LZS valdes 

lēmumu. 

 

/PJ, 12.03.2021., 

PJ, LRA, RSBC, 

JBKJ, 25.03.21./ 

 

  

Lēmums: 

noraidīt iesniegto 

priekšlikumu. 

 

       

10.  2.11. TK valde 

nosūta TK 

nolikuma 

grozījumus, 

papildinājumus 

vai izmaiņas LZS 

valdei 

apstiprināšanai, 

pēc šo attiecīgo 

izmaiņu 

pieņemšanas TK 

kopsapulcē ar 

balsu vairākumu. 

 

/PJ, LRA, RSBC, 

JBKJ, 25.03.21./ 

 

  

Noraidīt 

 

Tiek sarežģīta procedūra. 

Normatīvos dokumentus ir 

jāizstrādā TK vai LZS valdei 

atbilstoši deleģētiem pienākumiem. 

 

Balsojums:  

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

noraidīt iesniegto 

priekšlikumu. 

       

11. 3.2.2.  nokārtojis 

pirmās 

kategorijas 

burāšanas sporta 

tiesneša 

kvalifikācijas 

teorētisko un 

praktisko 

ieskaiti par BSN 

Svītrot 

nosacījumu par 

BSN 4 daļas 

noteikumiem. 

 

/TKV, 22.03.21./ 

  

Akceptēt 

Ir jāzina visi BSN, ne tikai to 4. 

daļa. 

Izteikt 3.2.2.punktu šādā redakcijā: 

“3.2.2.  nokārtojis pirmās 

kategorijas burāšanas sporta 

tiesneša kvalifikācijas teorētisko un 

praktisko ieskaiti.”. 

 

Balsojums: 

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

akceptēt iesniegto 

priekšlikumu un 
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4.daļas 

noteikumiem. 

 

izteikt 

3.2.2.punktu šādā 

redakcijā: 

“3.2.2.  nokārtojis 

pirmās 

kategorijas 

burāšanas sporta 

tiesneša 

kvalifikācijas 

teorētisko un 

praktisko 

ieskaiti.”. 

 

       

12. 3.3.2. nokārtojis 

teorētisko un 

praktisko 

ieskaiti par BSN 

4. un 5. daļas 

noteikumiem. 

Svītrot 

nosacījumu par 

BSN 4. un 5. 

daļas 

noteikumiem. 

 

/TKV, 22.03.21./ 

 

Noteikt, ka eksāmeni 

vērsti uz specifisku 

zināšanu pārbaudi. 

 

Akceptēt 

Ir jāzina visi BSN, ne tikai 4.un 

5.daļa. 

Izteikt 3.3.2.punktu šādā redakcijā: 

“3.3.2. nokārtojis pirmās 

kategorijas tiesneša sekretāra 

teorētisko un praktisko ieskaiti.”. 

 

 

Balsojums: 

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

akceptēt iesniegto 

priekšlikumu un 

izteikt  

3.3.2.punktu šādā 

redakcijā: “3.3.2. 

nokārtojis pirmās 

kategorijas 

tiesneša sekretāra 

teorētisko un 

praktisko 

ieskaiti.”. 
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13. 3.5.2. nokārtojis 

teorētisko un 

praktisko 

ieskaiti par BSN 

4. un 5. daļas 

noteikumiem; 

Svītrot 

nosacījumu par 

BSN 4. un 5. 

daļas 

noteikumiem. 

 

/TKV, 22.03.21./ 

 

Noteikt, ka eksāmeni 

vērsti uz specifisku 

zināšanu pārbaudi. 

 

Akceptēt 

Ir jāzina visi BSN, ne tikai 4. un 5. 

daļa. 

Izteikt  3.5.2.punktu šādā 

redakcijā:  “3.5.2. nokārtojis 

nacionālās kategorijas tiesneša 

sekretāra teorētisko un praktisko 

ieskaiti.”. 

 

 

Balsojums: 

 

“Par”- 7 (septiņi) 

valdes locekļi. 

 

Lēmums: 

akceptēt iesniegto 

priekšlikumu un 

izteikt 

3.5.2.punktu šādā 

redakcijā:  “3.5.2. 

nokārtojis 

nacionālās 

kategorijas 

tiesneša sekretāra 

teorētisko un 

praktisko 

ieskaiti.”. 

 

 

 


