Latvijas Zēģelētāju Savienības Tiesnešu kolēģijas

PAZIŅOJUMS Nr. 4/2014
Rīgā, 2014. gada 27. februārī.
1) Šī gada 7. janvārī LZS Tiesnešu kolēģija saņēma Nacionālās kategorijas burāšanas
tiesneša M. Kalniņa elektroniskajā sarakstē izsūtītos divus dokumentus ar
virsrakstu "IESNIEGUMS (REPORT)".
2) Tā kā uz to brīdi TK jau bija saņēmusi Nacionālās kategorijas burāšanas
tiesneša A. Rozina 6. janvāra iesniegumu un strādāja pie disciplinārās komisijas
izveides šī iesnieguma izskatīšanai, cilvēku resursu trūkuma dēļ un, ņemot vērā ka no
M. Kalniņa iesniegums netika saņemts Latvijas Republikas likumdošanā
paredzētajā kārtībā, TK sākotnēji pieņēma šos dokumentus zināšanai, bet atstāja bez
virzības.
3) 23. janvārī, pēc tam kad TK disciplinārā komisija savu darbu saistībā ar
A. Rozina 6. janvāra iesniegumu bija pabeigusi, TK deva M. Kalniņam iespēju un
lūdza to iesniegt savu iesniegumu tam paredzētajā kārtībā.
4) 30. janvārī. M. Kalniņš iesūtīja TK elektroniski ieskanētu parakstīta iesnieguma
kopiju.
5) 7. februārī TK lūdza M. Kalniņu iesniegt pierādījumus, kas apstiprinātu viņa
7. janvāra iesnieguma 1; 2; 3. un 4. punktos minētos apgalvojumus, kā arī
dokumentus, kuros atspoguļota Sacensību komitejas un tās sastāva nozīmēšana
2013.gada Latvijas atklātajam jūras burāšanas čempionātam atbilstīgi BSN 89.2 (b).
(Skat. TK Paziņojumu Nr. 3/2014)
6) Atbildot uz O. Rancāna elektroniski uzdoto jautājumu LZS izpilddirektoram
J. Ailim par augstāk minēto dokumentu atrašanos LZS (sarakste tika izsūtīta visiem
LZS tiesnešiem un iesaistītajām pusēm), M. Kalniņš paziņoja, ka dokumentus nav
iesniedzis un uzsāka diskusiju par dokumentu iesniegšanas procesu un viņam izvirzito
prasību lietderību.
7) Tā kā iesniegumu M. Kalniņš bija sagatavojis jau 7. janvārī, TK, uzskatot ka
M. Kalniņa rīcībā pierādījumiem jābūt vismaz kopš šī datuma, noteica 25. februāri
kā pēdējo dokumentu iesniegšanas datumu.
8) Līdz noteiktajam datumam M. Kalniņš nekādus pierādījumus nav iesniedzis.
TK uzskata, ka pierādījumu trūkuma deļ disciplinārās komisijas izveide saistībā ar
M. Kalniņa 7. janvāra iesniegumu nav nepieciešama.
M. Kalniņa iesniegums ir pieņemts zināšanai.
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LZS Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja v.i.

