
LZS Tiesnešu kolēģijas
valdes sēdes

              p r o t o k o l s  Nr. 02-e/2021

2021.gada 7.maijā  Skype platformā neklātienē no plkst. 17.35 līdz plkst. 18.22.

Piedalījās: Alberts Rozins, Artūrs Bērziņš, Pēteris Bormanis. Sēde ir lemttiesīga, tajā 
pārstāvēta vairā nekā puse valdes locekļu.

Sēdi vadīja Alberts Rozins, protokolēja Pēteris Bormanis.

Izskatīja šādus iepriekš izsludinātus jautājumus.

Darba kārtība

1. TKV iepriekšējo lēmumu apstiprināšana saistībā ar LZS valdes šā gada 8.aprīļa 
sēdes lēmumu.

2. Par disciplinārlietu komisiju, kas izvērtē faktus saistībā ar Emīla Amsila 
apelāciju.

3. Par TK pārvaldes 07.12.2020. sēdes lēmuma apstiprināšanu.
4. Tiesnešu kategoriju un LZS interneta vietnē publiskojamā aktuālā tiesnešu 

saraksta apstiprināšana; grozījumi tiesnešu kategoriju nosaukumos.
5.  Nacionākās kategorijas tiesneša Eižena Kanska šā gada 1.marta iesniegums par 

izskatīšanas kavēšanu disciplinārlietā, kurā iesaistīts LZS valdes loceklis.
6. Par LZS mājaslapā publicētajiem diviem lēmumiem E.Amsila apelācijas lietā.
7. Organizatoriski tehniskie jautājumi saistībā ar TKV darba uzlabošanu un tā 

efektivitātes paaugstināšanu.

1. TKV iepriekšējo lēmumu apstiprināšana

Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka tagad, kad Artūra Bērziņa pilnvaru laiks ir pagarināts un TKV pilnā

sastāvā var lemttiesīgi darboties, lai novērstu jebkādas šaubas par TKV darbības leģitimitāti, 
vajadzētu vēlreiz nobalsot par dažu iepriekš pieņemto TKV lēmumu apstiprināšanu.

Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie.

Nolēma: 
1.1. Atkārtoti apstiprināt pērnā gada 16.decembrī izveidoto Disciplinārlietu komisiju, 

(TK valdes rīkojums Nr. 3/2020), kas izskata Alberta Rozina 2020.gada 11.decembra 
ziņojumu, šādā sastāvā: Eižens Kanskis, nacionālās kategorijas burāšanas tiesnesis, 
priekšsēdētājs; Valters Romāns, 1.kategorijas burāšanas sporta tiesnesis, komisijas loceklis; 
Leonids Rozins, burāšanas sporta tiesnesis, komisijas loceklis.
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Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.

2. Par disciplinārlietu komisiju, kas izvērtē faktus saistībā ar Emīla Amsila 
apelāciju

Klausījās:
A.Rozins iepazīstināja ar šiem faktiem.

Nolēma: 
2. 1. Atkārtoti apstiprināt 2020.gada 6.oktobrī izveidoto Disciplinārlietu komisiju (TKV

valdes rīkojums Nr. 1 / 2 0 2 0 ) , kas izvērtē Emīla Amsila apelāciju izskatījušās komisijas 
locekļu 2019.gada 10.janvāra ziņojumā minētos pārkāpumus, kuru uzskaitījumam 
pievienojušies jaunatklāti sportu kompromitējoši fakti. 

Komisijā darbojas trīs nacionālās kategorijas burāšanas tiesneši: Jons Tamkvaitis, 
priekšsēdētājs; Eižens Kanskis un Arnis Krauklis.

Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.

3. Par TK pārvaldes 07.12.2020. sēdes lēmuma apstiprināšanu

Klausījās:
A.Rozins iepazīstināja ar protokolā Nr.2-eb/2020 fiksēto lēmumu.

Nolēma: 
3.1. TK disciplinārlietu komisijas lēmumi izskatītajās lietas ir galīgi un nav apstrīdami 

Tiesnešu kolēģijā.

Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.

4. Aktuālā tiesnešu saraksta apstiprināšana; grozījumi tiesnešu kategoriju 
nosaukumos

Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka Tiesnešu kolēģija (TK) sagatavojusi apstiprināšanai aktuālo 

tiesnešu sarakstu. Diemžēl ne visi uzskaitītie tiesneši ir norādījuši savu kluba piederību.

Jaunajā TK nolikumā ir grozīti tiesnešu kategoriju nosaukumi. Lai nodrošinātu 
atbilstību šā normatīvā dokumenta prasībām, pašreizējie burāšanas sporta tiesneši būtu  
pielīdzināmi kluba kategorijas tiesnešiem.

Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie.
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Nolēma: 

4.1. Visu LZS dalīborganizāciju kontaktpersonām izsūtīt aktualizēto sarakstu ar lūgumu 
divu nedēļu laikā precizēt tajā minēto tiesnešu  kluba piederību.

4.2. Saskaņā ar jaunā TK nolikuma prasībām, pašreizējos burāšanas sporta tiesnešus  
pielīdzināt kluba kategorijas tiesnešiem.

4.3. Atbilstoši lēmumam disciplinārlietā, izvērtējot Emīla Amsila apelāciju izskatījušās 
komisijas locekļu 2019.gada 10.janvāra ziņojumā minētos pārkāpumus, kuru uzskaitījumam 
pievienojušies jaunatklāti sportu kompromitējoši fakti:

4.3.1. piešķirt 1.kategorijas burāšanas tiesneša kategoriju Jurim Ailim līdz brīdim, kad 
pēc attiecīgo testu nokārtošanas viņam varēs atjaunot Nacionālā burāšanas tiesneša 
kategoriju;

4.3.2. piešķirt 1.kategorijas burāšanas tiesneša kategoriju Ģirtam Fišeram-Blumbergam;

4.3.3. apstiprināt kluba tiesneša kategoriju Andrejam Bērziņam un Ojāram 
Rancānam.

4.4. Atbilstoši TK disciplinārlietu komisijas 2021.gada 19.marta lēmumam saistībā ar Alberta 
Rozina 2020.gada 11.decembra iesniegumu LZS TK pārvaldei, apstiprināt kluba tiesneša kategoriju 
Jurim Rožkalnam. 

Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.

5. Nacionālās kategorijas tiesneša Eižena Kanska šā gada 1.marta iesniegums 
par izskatīšanas kavēšanu disciplinārlietā,  kurā iesaistīts LZS valdes 
loceklis

Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka šā gada 1.martā saņemts nacionālās kategorijas tiesneša Eižena 

Kanska iesniegums par izskatīšanas kavēšanu disciplinārlietā, kurā iesaistīts LZS valdes 
loceklis.

Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie.
P.Bormanis norādīja, ka E.Kanska iesniegumā aprakstīts ļoti nepatīkams konflikts, 

līdzīgs tam, kāds jau atgadījās 2013.gadā, kad LZS amatpersonas ar administratīviem 
līdzekļiem vērsās pret apelācijas komisijas lēmumiem, un sākās ilgstošas domstarpības starp 
LZS valdi un tiesnešu korpusu, kuras tikai pēdējā laikā kaut cik izdodas noregulēt. 

Nolēma: 
5.1. Ņemot vērā, ka  E.Kanska iesniegumā – tā  kopija nosūtīta arī LZS vadībai – aplūkota 

organizācijas valdes locekļa Jura Rožkalna rīcība, lūdzam LZS valdi izvērtēt tajā atspoguļotos faktus.
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Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.

6. Par LZS mājaslapā publicētajiem diviem lēmumiem E.Amsila apelācijas 
lietā

Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka LZS mājaslapā publicēti divi lēmumi E.Amsila 2018.gada 

13.septembra apelācijas lietā. Kaut gan formāli tie abi esot spēkā, tas ir pretrunā ar 
starptautisko burāšanas sacensību noteikumu (RRS) pamatprincipiem, jo apelācijā var būt 
tikai viens lēmums. TKV ir jāizlemj, kurš no apelācijas lēmumiem atbilst RRS un tas jāpaziņo
LZS reizē ar lūgumu izņemt no tīmekļa nepareizo.

Debatēs par šo jautājumu noskaidrojās:

Apelācijas lēmums Nr.1 (E.Kanska komisijas lēmums) bija pieņemts, saskaņā ar 
procedūru (Appendix R, RRS 70 utt.). Apelācijas komisiju bija sasaukusi LZS valde (skat. tās
elektroniskās balsošanas protokolu Nr. 14/18). 

Apelācijas lēmums Nr.2 (J.Aiļa komisija) tika pieņemts pusgadu pēc lēmuma Nr.1, tā 
pieņemšanā piedalījās komisijas priekšsēdētājs J.Ailis, kurš attiecīgajās sacensībās bija 
treneris. Apelācijas komisiju bija iecēlusi toreizējā TK pārvalde, kuras sastāvā bija O.Rancāns
(no protestu komitejas attiecīgajās sacensībās), A.Bērziņš (no protestu komitejas attiecīgajās 
sacensībās), Ģ.Fišers-Blumbergs (sacensību komitejas priekšsēdētājs, Engures Jahtkluba 
komodors). Neinformējot puses, lēmums tika pieņemts, pārkāpjot procedūru. TKV 
priekšsēdētājs A.Rozins uzskata, ka šāda rīcība ir atklāts spiediens uz sportistu (E.Amsilu) un 
to apstiprina arī Disciplinārlietu komisijas Nr.1 lēmums. 

Nolēma: 

6.1. Šīs sēdes protokola kopiju iesniegt LZS valdei zināšanai, lai: 

6.1. 1. oficiāli atzītu J.Aiļa komisijas lēmumu par nederīgu un spēkā neesošu no 
pieņemšanas brīža;

6.1.2. izvērtētu tās personas (to personu) rīcību, kurš (kuri) kļūdaino apelācijas 
lēmumos Nr.2 publicēja LZS oficiālajā tīmekļa vietnē. 

Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.

7. Organizatoriski tehniskie jautājumi saistībā ar TKV darba uzlabošanu 
un tā efektivitātes paaugstināšanu

Klausījās:
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A.Rozins ziņoja, ka saņemts A.Bērziņa ierosinājums TKV sēdes klātienē vai neklātienē 
noturēt reizi 2 nedēļās un, lai TKV locekļiem dotu iespēju izteikt savu viedokli, elektroniskās 
balsošanas rezultātus atspoguļotu valdes sēdes protokolos.

Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie.

Nolēma: 
7.1. TKV sēdes turpmāk sasaukt ik mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā, orientējoši 

plkst. 19. 

7.2. Uzdot TKV priekšsēdētājam Albertam Rozinam griezties pie LZS valdes ar lūgumu
organizācijas oficiālajā mājaslapā vienkopus izdalīt īpašu vietu, kur publicēt TKV sēžu 
protokolus, apelāciju komisiju un disciplinārlietu komisiju lēmumus, citus TK darbību 
atspoguļojošus materiālus.

Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.

Sēdi slēdza plkst. 18.22.

Sēdi vadītājs Alberts Rozins

Protokolētājs  Pēteris Bormanis
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