Latvijas Zēģelētāju Savienības Tiesnešu kolēģijas
2013. gada 17. decembra sēdes protokols
Norises vieta: Rīga, Eksporta iela 1a.
Sēdes sākums plkst. 14:00.
Sēdes beigas plkst. 14:35
Sēdes vadītājs: O. Rancāns.
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
PIEDALĀS.
Nacionālās kategorijas tiesneši: P. Bormanis, M. Kalniņš, E. Kanskis, O. Rancāns,
A. Rozins, J. Tamkvaitis.
1. kategorijas tiesneši:
V. Romans, A. Krauklis.
DARBA KĀRTĪBA.
Nacionālās kategorijas tiesneša un LZS ģenerālsekretāra M. Kalniņa rīcības apspriešana
sakarā ar viņa izdarīto administratīvo spiedienu uz Tiesnešu kolēģiju ar nolūku ietekmēt
burāšanas sacensību rezultātus.
SĒDES NORISE.
1. Klātesošie tiesneši tiek lūgti iesniegt deklarācijas, kas apliecinātu to neatkarīgu lemtspēju
un neatrašanos interešu konfliktā saistibā ar 2013. gada Latvijas atklāto jūras burāšanas
čempionātu un/vai LZS valdi.
2. Deklarācijas iesniedz: P. Bormanis, E. Kanskis, A. Krauklis, O. Rancāns,
A. Rozins, J. Tamkvaitis.
Deklarācijas neiesniedz: M. Kalninš un V. Romans.
3. Tiek konstatēts, ka nepieciešamais balsstiesīgo tiesnešu skaits atbilstīgi TK nolikumam
sēdē piedalās un sēde var notikt.
4. Tiek apspriests priekšnoteikums tiesnešu dalībai šajā sēdē - resp. iesniegtā vai neiesniegtā
deklarācija par interešu konflikta neesamību.
5. M. Kalniņš uzskata, ka daļa no šīm deklarācijām ir apšaubāma, jo tiesneši P. Bormanis,
E. Kanskis, O. Rancāns, A. Rozins un J. Tamkvaitis, atkārtoti izskatot jahtas "Figaro" protestu
pret jahtu "Arabella" 2013. gada Latvijas atklātajā jūras burāšanas čempionātā, tādējādi ir šī
čempionāta Protestu komitejas locekļi un līdz ar to viņiem ir interešu konflikts.
6. M. Kalniņš atkārtoti sāk apspriest Apelācijas un jaunnozīmētās Protestu komiteju lēmumus
saistībā ar augstāk minēto protestu.
7. Sēdes vadītājs O. Rancāns lūdz sēdes dalībniekus pārtraukt šo diskusiju un nenovirzīties no
sēdes galvenās tēmas, vienlaicīgi norādot M. Kalniņam, ka viņš, apspriežot augstākminētās
Apelācijas komitejas lēmumu, tadējādi turpina pārkāpt BSN.

8. E. Kanskis, pamatojoties uz pieredzes trūkumu interešu konflikta jautājumos, izsaka bažas,
ka M. Kalniņam varētu būt taisnība, kā rezultātā sēdi nevarēs noturēt, jo nebūs pietiekams
balsstiesīgo tiesnešu skaits. E. Kanskis paziņo, ka viņaprāt, ņemot vērā formulējumu TK
paziņojumā, interešu konflikts pastāv un atsauc savu deklarāciju.
9. A. Rozins iesaka, ņemot vērā ka sēdi acīmredzot nevarēs noturēt, to pārtraukt un uzdot
jautajumu ISAF.
10. M. Kalniņš lūdz iepazīstināt Tiesnešu kolēģiju ar dokumentu, kas tiks sūtīts uz ISAF .
11. Tiek izteikts priekšlikums lūgt skaidrojumu ISAF un uzticēt šī dokumenta nosūtīšanu
O.Rancānam.
12. Klātesošie balso par šo priekšlikumu.
Par:
P. Bormanis, M. Kalniņš, E. Kanskis, O. Rancāns, A. Rozins.
Pret: V. Romans, J. Tamkvaitis.
Atturās: A. Krauklis.
13. Priekšlikums ar balsu vairākumu tiek pieņemts.
14. Sēde tiek slēgta.

