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Rīgā, 2012.gada 11.septembrī

Ar Latvijas Zēģelētāju Savienības (LZS) Tiesnešu kolēģijas šā gada 4.septembra
rīkojumu nozīmētā augstākās kategorijas burāšanas tiesnešu komisija šādā sastāvā:
1. Alberts Rozins, komisijas priekšsēdētājs,
2. Eižens Kanskis, komisijas loceklis,
3. Jons Tamkvaitis, komisijas loceklis,
saskaņā ar Starptautisko burāšanas sacensību noteikumu (BSN) 69.2. punktu LZS
vārdā un LZS prezidenta uzdevumā 2012.gada 11.septembrī izskatīja jautājumu par
burātāja Jāņa Stakena izteikumiem publiskajā telpā - e-pasta sarakstē ar LZS vadību un
citiem burātājiem.
Komisija konstatēja:
1. ka 2012.gada 27.augustā Jānis Stakens, kas ir biedrības „Usmas jahtklubs”
biedrs,
e-pasta sarakstē izsakot viedokli par Latvian Open ORC Sportboat
Championship 2012 organizāciju, nosūtīja vēstuli LZS ģenerālsekretāram un vēl 19
adresātiem, tostarp LZS prezidentam, LZS preses sekretāram, LZS valdes locekļiem,
LZS Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam un dažām LZS dalīborganizācijām. Ņemot
vērā šīs e-pasta vēstules adresātu skaitu un to, ka vēstule tika nosūtīta gan oficiālajām
LZS amatpersonām, gan dalīborganizācijām, tajā teiktais ir uzskatāms par viedokli, kas
pausts publiskā telpā.
2. Analizējot vēstules saturu un izteiksmes formu, konstatēts, ka tajā paustais
viedoklis aizskar LZS kā burāšanas sporta autoritāti, jo tur norādīts, ka LZS:
a) nav spējīga noorganizēt sacensības, jo nodarbojas ar pašapmierināšanos;
b) ir jālikvidē;
c) ir bezjēdzīga un traucē burāšanai;
d) ir nejēgas, kam viss ir vienalga.
Bez tam vēstule satur neķītrus, rupjus vārdus, tādējādi uzsverot savu necieņu pret
LZS kā organizāciju, tā arī pret atsevišķām tās amatpersonām. Arī turpmākajā viņa
vēstules rosinātajā sarakstē Jānis Stakens pauž nievājošu attieksmi pret LZS darbību un
tās nosaukumu.
Tādējādi ticis pārkāpts LZS Statūtu 5.2.3. punktā noteiktais pienākums ar
savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LZS mērķu un uzdevumu sasniegšanu, tai skaitā
ieviest starptautiskos burāšanas noteikumus. Bez tam ikvienam biedram ir
pienākums izrādīt cieņu pret organizāciju, kurā pats darbojas, kā arī pret
amatpersonām, valdi un tiesnešiem.
Saskaņā ar BSN 69.2. punktu Jāņa Stakena izteikumi ir burāšanas sportu
kompromitējošs rupjš sportiskās uzvedības normu pārkāpums.

3. Kad sarakstē izskanēja viedoklis par iespējamo atbildību un sodu, kas draud par
šādas klajas necieņas paušanu publiskajā telpā, Jānis Stakens nosūtīja atvainošanās
vēstuli LZS.
4. Šā gada 7.septembrī tika saņemta vēstule no LZS dalīborganizācijas – Usmas
jahtkluba ar lūgumu nesodīt Jāni Stakenu, jo viņš izteicis nožēlu par uzrakstītajām
piezīmēm, atvainojies LZS valdei un tiesnešu kolēģijai, kā arī apliecinājums, ka Jānis
Stakens līdz šim ir ievērojis BSN noteikumus, arī turpmāk tos ievēros un turpinās
aktīvi darboties burāšanas sporta popularizēšanā.
Izskatot šo lietu, komisija ņēma vērā arī šādus apsvērumus:








vajadzīgs laiks, lai apgūtu BSN;
nepieciešams briedums, lai saprastu LZS lomu un uzdevumus;
nepieciešamību pilnīgot socializēšanās un komunicēšanas prasmi;
to, ka Jānis Stakens formāli ir atvainojies;
to, ka Jāņa Stakena pilnīga diskvalifikācija liegs viņam grozīt pašreizējo
attieksmi pret burāšanas sportu, izslēdzot iespēju apgūt sportiskās meistarības
nepieciešamo līmeni, uzkrāt jūras prakses pieredzi un apgūt burātāja ētiskās
uzvedības normas;
nepieciešams respektēt ilggadīga LZS biedra – Usmas jahtkluba –
apliecinājumu aktīvi piedalīties sava biedra audzināšanā un palīdzēt viņam
izprast LZS lomu un funkcijas, kā arī BSN.

Izvērtējot visus iepriekš minētos konstatētos faktus un apstākļus, kā arī
ņemot vērā izteiktos apsvērumus un Usmas jahtkluba apliecinājumu, LZS
Tiesnešu kolēģijas komisija NOLEMJ:
1. Saskaņā ar BSN 69.2. punktu noteikt Jānim Stakenam nosacītu diskvalifikāciju
līdz 2015.gada 31.decembrim, diskvalifikācijas laikā aizliedzot viņam jebkāda
satura publiskas uzstāšanās, vēstuļu rakstīšanu u.tml. saistībā ar LZS un
burāšanas sportu.
2. Uzdot biedrībai „Usmas jahtklubs” izskaidrot Jānim Stakenam LZS nozīmi un
funkcijas burāšanas attīstībā, kā arī nepieciešamību ievērot BSN normas.

Tiesnešu kolēģijas pieņemtais lēmums ir galīgs un nav apstrīdams (LZS valdes
2011.gada 14.jūlija lēmums Nr.3.1, protokols Nr.9).

Alberts Rozins,
LZS Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs

