
LZS Tiesnešu kolēģijas
valdes sēdes

              p r o t o k o l s  Nr. 03-e/2021

2021.gada 20.maijā  Skype platformā neklātienē no plkst. 17.35 līdz plkst. 18.15.

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. Par gatavošanos tiesnešu testiem un Kvalifikācijas komisijas izveidošanu.
2. Par tiesnešu saraksta precizējumiem un Tiesnešu reģistra ieviešanas priekšdarbiem.
3. Dažādi.

1. Par gatavošanos tiesnešu testiem un Kvalifikācijas komisijas izveidošanu

Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka jau ir sagatavoti testu uzdevumi. Šai, pirmajai tāda veida pārbaudes 

reizei tie speciāli izvēlēti ne pārāk grūti, lai stimulētu tiesnešus mācīties un apgūt sacensību 
noteikumus. 

Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie.

Nolēma: 
1. Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) Tiesnešu kolēģijas (TK) Kvalifikācijas komisijā

(KK) apstiprina 
1.1. nacionālās un starptautiskās kategorijas  tiesnešus, kuri:
1.1.1. pildījuši sacensību amatpersonas pienākumus vismaz divos pēdējos RRS ciklos;
1.1.2. pēdējā cikla laikā kā klausītāji vai lektori piedalījušies divos 
     RRS tiesnišu semināros;
1.1.3. labprātīgi piekrituši piedalīties Kvalifikācijas komisijas darbā un 
     eksāmenu  testu izstrādē.
1.2. Kvalifikācijas komisija darbojas kārtējā RRS cikla laikā, kamēr regulāri atjaunoto 
noteikumu redakcija ir spēkā.
1.3. Pretendentus darbam Kvalifikācijas komisijā TK valde aicina pieteikties līdz šā   
gada 14.jūnijam.
1.4. TK valde apstiprina KK sastāvu un tā izstrādāto testu procedūru. 

Balsojuma rezultāti:
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Rozins, A.Bērziņš, P.Bormanis.
Pret – 0, atturas – 0 balsu.
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2. Par tiesnešu saraksta precizējumiem un Tiesnešu reģistra ieviešanas priekšdarbiem

Klausījās:
A.Rozins ziņoja, ka joprojām nav izdevies savākt visas aktuālajam tiesnešu sarakstam 

nepieciešamās ziņas. Daudzi uzskaitītie tiesneši ir nav norādījuši savu kluba piederību.

Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie.

Nolēma: 
2. 1. Aktuālo tiesnešu sarakstu sagatavot publicēšanai, atsevišķā sadaļā uzskaitot 

tiesnešus, par kuriem trūkst ziņu un kuri pēdējo sešu mēnešu laikā ar TK nav sazinājušies.  

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

3. Dažādi

Sēdes dalībnieki pārrunāja kavēšanos ar TK dokumentu publikācijām LZS tīmekļa 
virtnē.

Nolēma: 
3. 1. Apsvērt iespēju aktuālos TK dokumentus publicēt atsevišķā Facebook lapā. 

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

Sēdi slēdza plkst. 18.15.

Sēdi vadītājs Alberts Rozins

Protokolētājs  Pēteris Bormanis
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