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LZS Tiesnešu kolēģijas 
valdes sēdes 

              p r o t o k o l s  Nr. 06-e/2021 
 

  
2021.gada 5.augustā  Skype platformā neklātienē no plkst. 14.54 līdz plkst. 15.24. 
 
Piedalījās: Artūrs Bērziņš, Pēteris Bormanis, Alberts Rozins, Sēde ir lemttiesīga, tajā 

pārstāvēta vairā nekā puse valdes locekļu. 
 
Sēdi vadīja Artūrs Bērziņš, protokolēja Pēteris Bormanis. 
 
Izskatīja šādus iepriekš izsludinātus jautājumus. 
 
Darba kārtība 
 

1. Par LZS šā gada 22.jūlija pieprasījumu saistībā ar Alberta Rozina 19.07.2021 
iesniegumu. 

2. Par sacensību amatpersonu rīcību un atbildību sakarā ar negadījumiem un 
traumām 30.07.- 01.08.2021 notikušajā Engures Kausa regatē. 
 

1. Par LZS šā gada 22.jūlija pieprasījumu saistībā ar Alberta Rozina 19.07.2021 
iesniegumu. 

 
Klausījās: 
A.Bērziņš ziņoja, ka TK ir saņēmusi LZS šā gada 22.jūlija pieprasījumu saistībā 

ar Alberta Rozina 19.07.2021 iesniegumu (skat. 1.pielikumā) ar apgalvojumu par 
protesta komitejas tiesnešu esamību interešu konflikta situācijā šā gada 16.-17.jūlijā 
notikušajā Ķīšezera Kausa regatē.  

 
Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie. 
 
A,Bērziņš teica, ka pēc viņa rīcībā esošās informācijas iesniegumā izteiktais 

apgalvojums nekādā veidā nav pamatots un tas ir pamats tam, lai šajā gadījumā 
disciplinārkomisiju neveidotu.  

 
Abi pārējie sēdes dalībnieki uzskatīja, ka interešu konflikta esamība ir konstatēta. 
 
Savu viedokli aplūkotajos jautājumos izteica A.Rozins un lūdza to atspoguļot 

protokolā: 
 
«Uzskatu, ka abi šodienas darba kārtības jautājumi ir saistīti un liecina par sekām, ko 

radījis kontroles trūkums un noziedzīga anarhija burāšanas sacensību organizēšanā un 
tiesāšanā, kas Latvijā turpinās. 
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Vieni un tie paši tiesneši atkārtoti pārkāpj noteikumus, ignorējot sacensību noteikumu 
63.4.punktu. To pašu tiesnešu anarhiskās rīcības dēļ Engures Kausa regates dalībnieki guva 
ievainojumus un riskēja ar dzīvībām. 

 
LZS kontroles trūkums var izraisīt sportistu, tostarp bērnu, nāvi.» 
 
Nolēma:  
1.1. Atbilstoši Tiesnešu kolēģijas (TK) valdes šā gada 21.jūlijā elektroniskā balsojumā  
noteiktajai  kārtībai, kādā TK valde saņem un izskata iesniegumus, kas saistīti ar 
iespējamu disciplinārlietas ierosināšanas nepieciešamību, izveidot disciplinārkomisiju, 
lai izskatītu A.Rozina 19.07.2021 iesniegumā minētos burāšanas sacensību noteikumu 
pārkāpumus.  
 
Balsojuma rezultāti: 
Par  – 2 (divas) balsis: P.Bormanis, A.Rozins, 
Pret – 1 (viena) balsi: A.Bērziņš atturas – 0 balsu. 
 
2. Par sacensību amatpersonu rīcību un atbildību sakarā ar negadījumiem un 

traumām Engures Kausa regatē. 
 
Klausījās: 
A.Rozins ziņoja, ka saņemts Kuivižu Jahtkluba šā gada 5,augusta iesniegums  
(skat. 2.pielikumā) par drošības noteikumu pārkāpunu, kā rezultātā bijuši 
negadījumi un gūtas traumas 30.07.- 01.08.2021 notikušajā Engures Kausa 
regatē. 
 
Debatēs par šo jautājumu piedalījās visi klātesošie. 
 

Nolēma:  
2. 1. Informāciju par notikušo Engures Kausa regatē pieņemt zināšanai līdz brīdim, kad 
par to tiks saņemts Latvijas Zēģelētāju savienības viedoklis. 
 
Balsojuma rezultāti: 
Par  – 3 (trīs) balsis: A.Bērziņš, P.Bormanis, A.Rozins, 
Pret – 0, atturas – 0 balsu. 
 
Sēdi slēdza plkst. 15.24. 
 
 
                
 
                                                                      Sēdes vadītājs Artūrs Bērziņš 
 

                                                                              
                                                                       Protokolētājs  Pēteris Bormanis    
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