
Latvijas Zēģelētāju savienība, iepazīstoties ar Tiesnešu kolēģijas (turpmāk – TK) valdes 
priekšsēdētāja Artūra Bērziņa informāciju par veidu un kārtību, kādā tiks organizēta burāšanas 
sacensību noteikumu (turpmāk –  BSN) pārzināšanas pārbaude (teorētisko zināšanu pārbaudes 
tests latviešu valodā, turpmāk –  tests) tiesnešiem 2022. gadā, nolemj: 

1. Nozīmēt Leonīdu Rozinu par BSN pārzināšanas testa tiesnešiem organizētāju un vērtētāju. 
2. Aicināt L.Rozinu uzsākt BSN pārzināšanas testēšanu tiesnešiem ar šī lēmuma pieņemšanas 

brīdi.  
3. Noteikt, ka BSN tests notiek šādā kārtībā: 
3.1. Persona, kura vēlas kārtot testu (turpmāk – pretendents) nosūta elektroniski pieteikumu 

L.Rozinam (leonid.rozin@sailing-judges.org) ar kopiju TK valdes priekšsēdētājam 
A.Bērziņam (arturs@avlfinance.lv). 

3.2. L.Rozins sazinās ar pretendentu un vienojas par testa kārtošanas datumu un vietu. 
3.3.Testu kārto klātienē rakstiski, izmantojot pretendenta vai L.Rozina datoru.  
3.4. Atklātības un objektivitātes principa nodrošināšanai testa kārtošana notiek kāda no LZS  

valdes locekļa klātbūtnē ( turpmāk – LZS novērotājs). LZS novērotājam nav tiesību 
iejaukties testa kārtošanas procesā, taču ir pienākums ziņot rakstveidā LZS valdei par 
saviem novērojumiem. LZS valde izvērtē saņemto ziņojumu un neapstrīdamu faktu 
gadījumā drīkst anulēt testa rezultātus. 

3.5.LZS novērotājs apzinās un rakstiski ar iesniegumu LZS valdei apliecina, ka savu interešu 
gadījumā  iegūt, apstiprināt un/vai paaugstināt sev burāšanas sporta tiesnešu kvalifikāciju, 
viņš(-a) nedrīkst kārtot, iegūt, apstiprināt un/vai paaugstināt savu burāšanas sporta tiesneša 
kvalifikāciju konkrētās testa kārtošanas ietvarā. Ja LZS novērotājs vēlas iegūt, apstiprināt 
un/vai paaugstināt savu burāšanas sporta tiesneša kvalifikāciju, tad šādas intereses 
gadījumā LZS novērotājs vēršas ar rakstisku lūgumu TKV. TKV izvērtē un pieņem 
rekomendējošu lēmumu par iespējami racionālāko un objektīvāko risinājumu katrā 
individuālā gadījumā. Par šādu lēmumu TKV informē LZS valdi. LZS valdei ir pienākums 
(samērīgā termiņā) izvērtēt saņemto informāciju un lemt par iespējami objektīvāko 
risinājumu katrā konkrētā gadījumā individuāli. 

3.6. Testa kārtošanas laikā drīkst izmantot tikai datorā saglabātus vai izdrukātus BSN. Nekādi 
citi palīgmateriāli vai saziņas līdzekļi nav izmantojami.  

3.7. Testa kārtošanas ilgums 1 stunda. 
3.8. Testa jautājumi ir sagatavoti elektroniski latviešu valodā. 
3.9. Testā ir 40 jautājumi. Pretendents var sniegt atbildes sev ērtā secībā. 
3.10. Testa jautājumiem tiek noteikta šāda atbilžu vērtība: 
3.10.1. Ja uz jautājumu ir jāsniedz viena atbilde, tās vērtība ir 60 punkti; 
3.10.2. Ja uz jautājumu jāsniedz vairāk nekā viena atbilde, katras atbildes vērtība ir 60/”n” 

punkti, kur “n” ir jautājumu apakšpunktu skaits; 
3.10.3. Ja uz jautājumu sniegta nepareiza atbilde, tās vērtība ir 0 punktu. 
3.11.  Testa jautājumi un atbildes nav publiski pieejamas. 
3.12. Testa rezultātu pretendetam paziņo L.Rozins uzreiz pēc testa pabeigšanas. Pretendents 

drīkst iepazīties (uzreiz pēc testa pabeigšanas vai vienojoties ar L.Rozinu par citu laiku) ar 
savu atbilžu pareizību un atbilstību vērtēšanas kritērijiem, un L.Rozinam ir jāpaskaidro 
pieļautās (ja tādas ir) kļūdas. 

3.13. Tiesnešu un sekretāru kategoriju līmeņu atbilstība nokārtotā testa punktiem: 
3.13.1. Kluba kategorija  – ja ir iegūti vismaz 50% no maksimālā punktu skaita; 



3.13.2. Pirmā kategorija  – ja ir iegūti vismaz 70% no maksimālā punktu skaita; 
3.13.3. Nacionālā kategorija – ja ir iegūti vismaz 90% no maksimālo punktu skaita. 
3.14. Ja pretendents nav ieguvis savai vai augstākai kategorijai vēlamo/nepieciešamo punktu 

skaitu, tad atkārtoti pieteikties testam var ne ātrāk kā pēc divām nedēļām. 
4. Testa rezultātus L.Rozins nosūta elektroniski 3 dienu laikā TK valdes priekšsēdētājam 

fiksēšanai vienotajā tiesnešu reģistrā. 


