LATVIJAS Z Ē Ģ E L Ē T Ā J U SAVIENĪBA
Tiesnešu kolēģijas disciplinārās komisijas
PROTOKOLS

Disciplinārās komisijas (DK) sede notiek elektroniski
Sēdes sākums
2014.gada 13.janvārī
Sēdi vada un protokolē - E.Kanskis

D K sastāvs

E.Kanskis - priekšsēdētājs
O.Rancāns
J. Tamkvaitis

Darba kārtībā:
Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneša Alberta Rozina
2014.gada 06.janvāra iesniegums (Iesniegums) par nacionālās kategorijas
burāšanas sporta tiesneša Mārča Kalniņa rīcību.
DK, izskatot A.Rozina iesniegumu, konstatē sekojošo:
1.Iesnieguma 1. un 2. punktā minēto faktu konstatācijai DK rīcībā nav
pietiekami materiālu.
2.Iesnieguma 3. punktā minētā fakta konstatācijai DK rīcībā ir 2013.gada
05.decembra LZS valdes sēdes darba kārtība, 2013.gada 05.decembra
LZS valdes sēdes audio ieraksts.
3.Iesnieguma 4. punktā minētā fakta konstatācijai DK rīcībā ir 2013.gada
05.decembra LZS valdes sēdes protokols.
Lēmums: Lūgt A.Rozinam iesniegt D K viņa rīcībā esošos materiālus (ja
tādi ir), kas apstiprinātu iesnieguma 1. un 2. punktā minētos faktus.
Lūgums nosūtīts elektroniski 2014.gada 14.janvārī.
A.Rozina atbilde saņemta elektroniski 2014.gada 14.janvārī.
D K izskatot tās rīcībā esošos materiālus konstatē:
1 .A.Rozina Iesnieguma
1 .punktā minēto faktu nevar konstatēt
pierādījumu trūkuma dēļ.
2.A.Rozina Iesnieguma 2.punktā minētā fakta konstatācijai atsūtītie
materiāli - elektroniskā sarakste - nav uzskatāma par draudu izteikšanu
A. Rozinam.
3.A.Rozina Iesnieguma 3.punktā minēto faktu apstiprina DK rīcībā esošie
materiāli.
4.A.Rozina Iesnieguma 4.punktā minētais fakts ir patiess.
5.A.Rozina Iesnieguma papildus informācija ir publiski pieejama un
patiesa.

Lēmums; 1. DK uzrakstīt un līdz 2014.gada 20.janvārim savstarpēji
saskaņot paziņojuma par disciplināro lietu tekstu.
2. 2014.gada 20.janvārī izsūtīt paziņojuma tekstu M.Kalniņam un
A.Rozinam elektroniski un pa pastu.
3. DK rīcībā esošā informācija ir pilnīgi pietiekama, papildus
noklausīšanās nav nepieciešama galīgā lēmuma pieņemšanai konkrētajā
disciplinārajā lietā, kas notiks rakstveidā 2014.gada 23.janvārī.
DK uzskata, ka Mārča Kalniņa rīcība sakarā ar jahtas ,.Figaro'' protestu
un apelāciju pret jahtu „Arabella" ir ietekmējoša personīgi uz A.Rozinu
kā burāšanas sacensību tiesnesi ar mērķi panākt sev vēlamu rezultātu. To
pierāda LZS 2013.gada valdes sēde un 2014.gada 10.janvāra, 17.janvāra,
20.janvāra elektroniskās vēstules. Ņemot vērā Mārča Kalniņa ieņemamo
amatu - LZS ģenerālsekretārs - šī rīcība ir viennozīmīgi klasificējama kā
„rupja spiediena" izdarīšana uz konkrētu tiesnesi - A.Rozinu, iesaistot
visus sev pieejamos administratīvos līdzekļus savu mērķu sasniegšanai.
Mārcis Kalniņš ir pārkāpis:
1. BSN 71.4
un 71.1 punktu iniciējot apspriest un apspriežot
apelācijas lēmumu LZS valdes sēdē;
2. Starptautiskās
burāšanas
federācijas
(ISAF)
Reglamenta
5.pielikuma 3.2.(a) punktu, izdarot „rupju spiedienu" uz nacionālās
kategorijas burāšanas tiesnesi A.Rozinu ar mērķi „personīgi
izrēķināties" un panākt sev vēlamu rezultātu;
3. Mārča Kalniņa rīcība nav atbilstīga nevienai no burāšanas tiesneša
kategorijām.
Lēmums: 1. Pamatojoties uz Latvijas Zēģelētāju savienības
Tiesnešu kolēģijas nolikuma 2.2.4.1.punktu atņemt Mārcim
Kalniņam nolikuma 2. 1.2., 2.1.3., 2.1.4., un 2.1.5 uzskaitītās
kategorijas.
2. Izslēgt Mārci Kalniņu no Latvijas Zēģelētāju savienības
Tiesnešu kolēģijas uz laiku līdz 2016.gada 23.janvārim.
3. Saskaņā ar ISAF Reglamenta 5.pielikuma 5.1.punktu informēt
Starptautiskās
burāšanas
federācijas
(ISAF)
disciplināro
komisiju.
DK sēde pabeigta
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