Biedrības „Latvijas Vindsērfinga asociācija”
Pilnsapulces protokols Nr.1
2013.gada 22.februārī, Rīgā.
Sēdes sākums plkst. 18:00
Sēdes vadītājs: J.Jēkabsons
Piedalās:
Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji:
M. Birzulis, G. Osis, R. Škutāns, J. Preiss, D.Bricis, J.Jēkabsons
Valdes locekļi:
J. Jēkabsons, J. Preiss, R. Škutāns
Darba kārtība.
1. 2012.gada darbības un budžeta pārskats.
2. 2013.gada darbības un budžeta apstiprināšana.
3. Licenču apmaksas termiņu noteikšana.
4. Dalība izstādē Baltic Boat Show 2013 5.-7.aprīlis
5. Vindsērfinga seminārs
1. 2012.gada darbības un budžeta pārskats.
J.Jēkabsons iepazīstina ar 2012.gadā paveikto. 2012.gadā veiksmīgi ir noorganizēti visi
Latvijas čempionāti izņemot viļņu braukšanā. Izveidota un ieviesta darbībā jaunā mājas lapa.
Licencēm pieteikušies 102 burātāji. Biedrība uz abpusēju vienošanos ir šķīrusies no
izpilddirektora un administratīvos jautājumus tagad veic valde. 2012.gada bilance ir noslēgta
nelielu pozitīvu atlikumu.
Lēmums. 1.1. Apstiprināt 2012.gada darbību un budžetu.
Balsojums. Par – 6, Atturas – 0, Pret – 0.
2. 2013.gada darbības un budžeta apstiprināšana.
J.Jēkabsons iepazīstina ar 2013.gada darbību un budžetu. Informē, ka šajā sezonā tiek oficiāli
izveidota Tautas klase, kura ir iekļauta Latvijas Kausa ieskaitē, kuru veidos pieci posmi un ir
iekļauta budžetā. Kā arī informē par LZS pacelto dalības maksu.
J.Preiss un M.Birzulis diskutē, vai ir lietderīgi LVA būt LZS sastāvā.
M.Birzulis norāda, ka paredzētie ienākumi nosedz paredzētos izdevumus.
Lēmums. 2.1. Apstiprināt 2013.gada darbību un budžetu.
Balsojums. Par – 6, Atturas – 0, Pret – 0.

3. Licenču apmaksas termiņu noteikšana.
G.Osis ierosina sakārtot licenču apmaksas kārtību un neteikt termiņu līdz, kuram, esošo
licenču īpašniekiem, ir jāpasūta un savlaicīgi jāapmaksā licence. Pēc šī termiņa licences
maksa paaugstinās par 5 latiem.
G. Osis, M. Birzulis un J. Preiss diskutē par datumu.
Lēmums. 3.1. Apstiprināt sportista licenču apmaksas termiņu noteikšanu līdz noteiktā
(XXXX) gada 1. maijam ieskaitot. Pēc 1. maija licenču maksa paaugstinās par 5 latiem.
Balsojums. Par – 6, Atturas – 0, Pret – 0.

4. Dalība izstādē Baltic Boat Show 2013.
J.Jēkabsons informē, ka LZS 14.februāra sēdē izteica piedāvājumu piedalīties izstādē
Baltic Boat Show, kura notiks Rīgā, Ķīpsalas hallē no 5. līdz 7. aprīlim. Priekšlikums ir
piedalīties šajā izstādē ar vienotu brošūru, kurā tiktu apvienoti visi Latvijas klubi un
skolas, kas nodarbojas ar jauniešu un pieaugušo apmācību vindsērfingā.
M.Birzulis ierosina bukleta izmaksas sadalīt uz visiem klubiem, kuri ņems dalību.
D.Bricis ierosina stendā izlikt lielu plakātu pie kura var nofotografēties.
Lēmums. 4.1. Apstiprināt LVA dalību Baltic Boat Show 2013.
Balsojums. Par – 6, Atturas – 0, Pret – 0.
5. Vindsērfinga seminārs
J.Jēkabsons informē par paredzamo vindsērfinga semināru, kurš notiks 20.-23. Jūnijā
Pāvilostā, kur kā galvenais organizators ir LVA. Seminārs ir paredzēts kā iesācēju un
jauniešu vindsērfinga un burāšanas nometne, kurā dalību jau ir pieteikušas Rīgas un
Liepājas burāšanas skolas ar saviem audzēkņiem. Organizators aicina visus Latvijas
vindsērfinga inventāra tirgotājus ņemt dalību šajā seminārā. Kā arī tiek pašreiz izstrādāta
detalizēta semināra programma, kas spēs uzrunāt ikvienu semināra dalībnieku.
M.Birzulis ierosina seminārā uzņemt bērnus no 8.gadu vecuma
D.Bricis ierosina vindsērfinga semināram dot nosaukumu sērf seminārs ar domu, ka
augustā D.Briča organizētais seminārs sauksies sērf festivāls.
Pilnsapulces beigas plkst. 19:30
Sēdes vadītājs

J.Jēkabsons

