
Biedrības „Latvijas Vindsērfinga asociācija” 
pilnsapulces protokols Nr. 1. 

 
2015. gada 17. aprīlī Rīgā, R.Feldmaņa ielā 8, Cabo Cafe. 
Sākums plkst. 18.00 
 
Sēdes vadītājs: J.Jēkabsons 
 
Piedalās: 

Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji: 
G. Osis (Sērf seniors),  J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), D.Bricis (Surf Pro), 
R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs Rietumkrasts) 
Valdes locekļi: 
J.Jēkabsons, J.Preiss, D.Bricis. 
Dalīborganizāciju pārstāvji: 
A.Ozoliņs, K.Keidāns, A.Krauklis un D.Pūka.  
  
 
Darba kārtība:  

 
1. 2013. gada pārskata apstiprināšana. 
2. 2014. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana. 
3. 2015. gada budžeta apstiprināšana. 
4. Formula Windsurfing klases attīstība. 
5. G.Oša priekšlikums par izmaiņām Latvijas Kausa un Reitinga nolikumos. 
6. LVA organizēties pasākumi 2015.gadā 
7. Juridiskās adreses maiņa. 
8. I.Blūma filma par vindsērfingu 

  
J.Jēkabsons ziņo, ka pilnsapulcei reģistrējušies 5 dalīborganizāciju pārstāvji. 
  
1. 2013.gada pārskata apstiprināšana.  
  
Lēmums. 
1.1. Apstiprināt 2013. gada pārskatu. 
Balsojums. Par - 5; G. Osis (Sērf seniors),  J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), 
D.Bricis (Surf Pro), R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga 
klubs Rietumkrasts). 
Pret - 0, atturas – 0. 
 
  
2. 2014. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana. 

  

J. Jēkabsons iepazīstina ar revīzijas komisijas ziņojumu un pār iet uz 2014.gada budžeta 
iztirzāšanu. 
 
Lēmums. 
2.1. Apstiprināt 2014. gada pārskatu pēc revidenta ziņojuma. 



Balsojums. Par - 5; G. Osis (Sērf seniors),  J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), 
D.Bricis (Surf Pro), R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga 
klubs Rietumkrasts). 
Pret - 0, atturas – 0. 
 
3. 2015. gada budžeta apstiprināšana 

  
J.Jēkabsons iepazīstina ar plānoto 2015.gada budžetu 

 
Debates. 
G.Osis lūdz paskaidrot kāpēc 2015.gadā nav ierēķināta summa medaļām.  
J.Jēkabsons paskaidro, ka LVA par Latvijas čempionātiem saņem no LZS. 
J.Preiss diskutē, ka LZS valdes sēdē ir bijusi vētraina diskusija par Latvijas čempionāta 
medaļām. 
D.Bricis lūdz iekļaut budžetā 50 EUR par apdrošināšanu LČ viļņu burāšanā. 
 
Lēmums. 
3.1. Apstiprināt 2015. gada budžetu. 
Balsojums. Par - 5; G. Osis (Sērf seniors),  J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), 
D.Bricis (Surf Pro), R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga 
klubs Rietumkrasts). 
Pret - 0, atturas – 0. 
 
4. Formula Windsurfing (FW) klases attīstība. 
  
J.Jēkabsons ziņo, ka 2014.gadā ir notikušas tikai divas regates FW klasē Latvijas čempionāts 
un Baltijas Kauss, kas ir par maz, lai klase varētu attīstīties. 
A.Dāle ir iesūtījis priekšlikumu e-pastā „Ja klubi kā piemēram 360, varētu sarīkot 1 vai 2 

dienu sacensības. Rīgas tuvumā – Ķīšezers vai var būt Karostā Liepājā utt.. Ceturtdienā 

pieņemt lēmumu izejot no laika prognozes. Galvenais, lai būtu vienkārša distance - desa: 

starts, upwind un downwind, finišs. Nepieciešama starta/finiša laiva, maksimums 3-4 bojas. 

Esmu gatavs maksāt līdz 30 EUR par sacensībām kā dalības maksu no cilvēka, lai 

organizatoriem būtu finansiāli izdevīgi. Pie veiksmes, sezonā var izvest 3-5 tādas sacensības. 

Sacensības taisīt uz jau esošo klubu bāzes ar salīdzinoši mazām izmaksām. Bet galvenais lai 

tas notiek. Runāju ar Māri Birzuli ziema un viņš bija ar mieru tādas sacensības rīkot.” 
J.Preiss oponē, ka FW klase tiek iekļauta katra kluba atklāšanas sacensībās tikai diemžēl šajās 
regatēs nav bijusi atbilstoša vēja prognoze. Sportisti ar vien vairāk skatoties uz prognozi un 
izvēlas nebraukt uz sacensību vietu. Bieži prognoze neatbilst faktam un ir atbilstoši apstākļi 
FW sacensībām, bet nav pašu sportistu. 
R.Škutāns vērš uzmanību uz to, ka ir daudz braucēju ezerā ar FW, kuri nepiedalās sacensībās. 
R.Škutāna priekšlikums ir izveidot FW tautas klasi. 
A.Krauklis iebilst, ka sudraba grupa pie mazā dalībnieku skaita palielina organizatoriskos 
izdevumus. 
D.Bricis papildina, ka tautas klasē bieži nevar izveidot grupu, jo trūkst dalībnieku. 
R.Škutāns iesaka vairāk regates taisīt ezeros. 
J.Preiss iebilst, jo funboard klase ezeros ir grūti noorganizējama no nepastāvīgā vēja viedokļa. 
J.Preiss ierosina izmēģināt Vācijas principu. FW līdz 15 mezgliem un pēc 15 mezgliem 
slaloms.  



Kopsavilkums. 
Ieteikums FW klases braucējiem piedalīties kluba 360 organizētās ceturtdienas regatēs. 
LVA veicināt un ieteikt organizatoriem iekļaut FW klasi organizētajās sacensībās. 
 
5. G.Oša priekšlikums par izmaiņām Latvijas Kausa un Reitinga nolikumos.  
 
G.Oša iesniegtās izmaņas – „Kausa Nolikumā: 

1. Papildināt Punktu 1.1.3 ar "vīriešiem un sievietēm" 

2. Izņemt Punktus 3.3, 3.4 un 3.6, lai motivētu dalībniekus piedalīties visās sacensībās. 

3. Mainīt Punktā 3.5 piešķiramo punktu aprēķināšanas kārtību, līdzīgi kā FW European Cup, 

kad par nepiedalīšanos piešķir konstantu punktu skaitu(lielu) jebkurās sacensībās. 

 

Reitinga Nolikumā: 

1. Mainīt Punktā 2.1 Reitinga aprēķināšanas formulā Bonusa punktus par izcīnīto vietu - 1. 

vieta 6 punkti, 2. vieta 3 punkti, 3. vieta 1 punkts. 

2. Izņemt Punktā 2.1 "ja dalībnieku skaits ir lielāks par 60, tad N=60" 

3. Izmainīt Punktā 2.1 Latvijas čempionāta F faktoru uz "1"”. 

 
G.Osis iepazīstina par izmaiņu nepieciešamību. Un argumentē ar to, ka nepiedaloties 
sacensībās iegūs mazāk punktus nekā piedaloties un sportists ar aprēķinu var izlemt 
nepiedalīties kādā no regatēm. 
 
Debates. 
A.Ozoliņš vēlas godīgi pret visiem un turpina rēķināt punktus. 
G.Osis izklāsta, ka šis priekšlikums ir radies, lai cilvēki vairāk brauktu uz sacensībām nevis 
sēdētu mājās un skaitītu punktus. 
J.Preiss iebilst, ka bez izmetamajām regatēm nebūs godīgi un pareizi, jo var būt visādi 
apstākļi, kas ir ietekmējuši dalībnieku nepiedalīties (slimība vai salauzts inventārs)  
Turpinot. 
G.Osis ierosina Latvijas Kausa nolikumā , ja dalībnieks nepiedalās kādā no posmiem, tad tas 
par neapmeklēto posmu iegūst attiecīgā posma pēdējās vietas gala rezultātu reiz 2. 
J.Preiss uzskata, ka tā ir dalībnieka sodīšana. 
J.Jēkabsons ierosina izdarīt izmaiņu tikai Raceboard klasē uz 2015.gadu. 
D.Bricis atbalsta eksperimentu. 
Turpinot. 
A.Ozoliņš un G.Osis ierakstīt Latvijas Kausā vīriešu un sieviešu grupas. 
A.Ozoliņš saka, ka Raceboard nevar salīdzināt ar FW. RB vīrieši ir ierobežoti, jo viņiem ir 
9.5kvm buras.  
J.Preiss oponē, jo FW sievietēm ir 11kvm un vīriešiem ir 12.5kvm un ir tas pats, kas RB. 
A.Ozoliņs turpina, ka RB vīriešiem ir tikai 1kvm un nevar cīnīties ar sievietēm, jo 1kvm dod 
10%, bet vīriešiem un sievietēm svara starpība ir 30%. 
G.Osis ierosina izveidot vēl vienu kausu vīriešiem , lai būtu sievietēm , vīriešiem un 
kopvērtējumam. 
A.Ozoliņš jautā priekš kam ir vajadzīgs kopvērtējuma kauss, ja neesot kopvērtējuma klase. 
J.Jēkabsons ierosina balsot par papildus kausu vīriešiem, lai izbeigtu diskusijas. 
Turpinot. 
G.Osis ierosina apbalvot reitinga uzvarētājus. 
D.Bricis, R.Škutāns, J.Preiss neatbalsta ieceri. 



J.Jēkabsons paskaidro, ka reitings ir tikai Latvijas izlases veidošanai 
 
 
Lēmums. 
5.1. Izdarīt izmaiņas Latvijas Kausa nolikuma punktā 3.5. uz gadu jaunā redakcija „3.5. ja 

sacensību dalībnieks nepiedalās kādā no Latvijas kausa posmiem, tas par neapmeklēto posmu 

iegūst attiecīgā posma pēdējās vietas gala rezultātu +1 punkts, izņemot Raceboard klasi, kurā 

par neapmeklēto posmu iegūst attiecīgā posma pēdējās vietas gala rezultātu reiz x2 punkti.” 
Balsojums. Par - 4; G. Osis (Sērf seniors),  D.Bricis (Surf Pro), R.Škutāns (Ūdens sporta 
klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs Rietumkrasts). 
Pret – 1 J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), atturas – 0. 
 
5.2. Izveidot papildus kausu Latvijas Kausā Raceboard klasē vīriešiem. 
Balsojums. Par - 3; G. Osis (Sērf seniors) , R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), 
J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs Rietumkrasts). 
Pret – 2 J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), D.Bricis (Surf Pro), atturas – 0. 
  
5.3. Izņemt no Latvijas reitinga nolikuma punktā 2.1 piebildi "ja dalībnieku skaits ir lielāks 
par 60, tad N=60". 
Balsojums. Par - 4; G. Osis (Sērf seniors),  J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), 
R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs Rietumkrasts). 
Pret - 0, atturas – 1  D.Bricis (Surf Pro). 
 
5.4. Izmainīt Latvijas reitinga nolikuma punktā punktā 2.1 Latvijas čempionāta F faktoru uz 
"1". 
Balsojums. Par - 5; G. Osis (Sērf seniors),  J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), 
D.Bricis (Surf Pro), R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga 
klubs Rietumkrasts). 
Pret - 0, atturas – 0. 
 
5.5. Jautājumu par izmaiņām bonusa punktos. Vispirms noskaidrot ar nolikuma autoru 
E.Smiltenieku kāpēc ir šāda bonusu punktu sistēma tika izveidota. 
 
6. LVA organizētie pasākumi 2015.gadā.  
 
J.Jēkabsons ziņo, ka LVA 2015.gadā koordinēs visus Latvijas čempionātus un meklēs 
tehniskos organizatorus konkursa kārtībā. Kā arī LVA sadarbībā ar vindsērfinga klubu 
Rietumkrasts organizēs Eiropas čempionātu jauniešiem Techno293 klasē 25.jūlijs līdz 
1.augusts un tiek meklēti brīvprātīgie, kuri var palīdzēt tiesnešu komitejai gan uz ūdens, gan 
krastā. 
 
7. Juridiskās adrese maiņa 

 
J.Jēkabsons ziņo, ka līdzšinējā adrese A.Čaka iela 149 vairs nevar būt par LVA pasta adresi 
sakarā ar ēkas īpašuma tiesību maiņu. 
J.Preiss iesaka izmantot kāda Rīgas vindsērfinga veikala adresi. 
D.Bricis iesaka Gaujas ielu 7 
A.Krauklis iesaka uztaisīt pastkastīti Grostonas ielā 6 



 
Lēmums. 
7.1. LVA valdei noskaidrot iespēju izveidot LVA pastkastīti Grostonas ielā 6. 
Balsojums. Par - 5; G. Osis (Sērf seniors),  J.Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), 
D.Bricis (Surf Pro), R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga 
klubs Rietumkrasts). 
Pret - 0, atturas – 0. 

 
8. I.Blūma filma par vindsērfingu 

 
J.Jēkabsons ziņo I.Blūma ieceri izveidot filmu par vindsērfingu Latvijā ar visu paaudžu 
sērferiem, ikdienu, aizkulisēm un vēsturisku intrigu. Filmas garums aptuveni 30 minūtes ar 
subtitriem latviešu, angļu un krievu valodās. Aptuvenās filmas izmaksas ir 5000 eur. 
D.Bricis izsakās, ka 30 minūtes filmai varētu būt par maz. Kā arī uztrauc garantijas par filmas 
izveidi. Kas notiek ar filmas izveidi, ja attiecīgā nauda netiek saņemta. 
J.Preiss saka, ka ir apsveicama I.Blūma iniciatīva, bet ir nepieciešama paša filmas veidotāja 
iesaistīšanās naudas piesaistei. 
J.Preiss turpina, ka LVA var informatīvi atbalstīt I.Blūma ieceri. 
 
Kopsavilkums. 
LVA konceptuāli atbalsta I.Blūma ieceri un ir gatava atbalstīt filmas izveidi informatīvi savu 
resursu ietvaros. 
 
Pilnsapulces beigas plkst. 20:15 
 
 
Sēdes vadītājs      Jānis Jēkabsons 
 
 
Protokolēja      Jānis Jēkabsons  
  
 


