
 

 

Biedrības „Latvijas Vindsērfinga asociācija” 
pilnsapulces protokols Nr. 5. 
 
2020. gada 11.martā, Rīgā, Roberta Feldmaņa iela 8A, LV-1014 
Latvija 
Sākums plkst. 19.00 
 
Sēdes vadītājs: Arnis Krauklis 
 
Piedalās: 
Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji: 
R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā burāšanas skola, 
Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports Team”), 
R.Zelčs (“Surfline”). A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”) 
Valdes locekļi:  
A. Krauklis, A. Seņkāns 
  
Darba kārtība:  
 
1. LVA 2019. gada pārskats. 
2. LVA budžeta projekts 2020. gadam 
3. LZS valdes un prezidenta vēlēšanas 
4. Latvijas kausa sacensības 2020. gada sezonā 
5. Dažādi 
 
Debates:  
A. Krauklis ziņo, ka pilnsapulcei reģistrējušies 5 dalīborganizāciju pārstāvji, kas pārstāv 7 
LVA biedrus. Par sapulces vadītāju tiek izvirzīts A.Krauklis, par protokolētāju A. Seņkāns 
Balsojums: Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā 
burāšanas skola, Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports 
Team”), R.Zelčs (“Surfline”) A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”) 
Pret – 0 , atturas – 0 
 
1.  LVA 2019. gada pārskats 
Debates: 
A.Krauklis ziņo, ka grāmatvede ir sagatavojusi gada izdevumu-ieņēmumu pārskatu biedrībai 
“Latvijas Vindsērfinga asociācija”, ar kuru iepazīstina klātesošos. Pa punktiem tiek izrunāts 
gada pārskats. A.Krauklis ziņo, ka gada pārskatā parādās avansa norēķins par 2014. gadu uz 
A. Dāli par summu 376,89Eur, par ko nav saņemti izdevumus apliecinoši dokumenti. Ņemot 
vērā laiku, kas pagājis un to, ka īsti nav informācijas kādiem mērķiem tas ticis izsniegts un 
kur izlietots, bet grāmatvedības atskaitēs tam nepieciešami attaisnojoši izdevumu dokumenti – 
čeki vai rēķini. Valdei tiek uzdots šo jautājumu atrisināt, sakārtojot izdevumus apliecinošos 
dokumentus tā, lai šī summa vairs neparādītos kā neizlietota.  A.Krauklis informē, ka sakarā 
ar to, ka sapulces galvenais sasaukšanas iemesls ir LZS valdes un prezidenta vēlēšanas un 
pārskata sagatavošana, ir prasījusi ilgāku laiku kā sākotnēji plānots, tad nav paspēts piesaistīt 
revidentu pārskata veidošanas procesā, kā to paredz LVA statūti. R. Zelčs argumentē, ka LVA 
statūti nosaka, ka LVA kopsapulce ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija un ar kopsapul-
ces lēmumu gada pārskatu var pieņemt bez revidenta ziņojuma ar atkāpi, ja tas ir juridiski 



 

 

korekti. Pēc detalizētas iepazīšanās ar gada pārskatu biedriem nav iebildumu par izdevumu un 
ieņēmumu pozīcijām un tiek rosināts balsot par gada pārskata pieņemšanu esošajā redakcijā. 
Kā arī, uzdot LVA valdei precizēt informāciju par revidenta ziņojuma nepieciešamību un, ja 
šī prasība ir obligāta, tad sagatavot to un vajadzības gadījumā organizēt elektronisku balso-
sanu par to.  
Balsojums: Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā 
burāšanas skola, Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports 
Team”), R.Zelčs (“Surfline”) A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”) 
Pret – 0 , atturas – 0 
A. Krauklis ziņo, ka 2019. gada laikā visi LVA parādnieki ir tikuši apzināti un aktīvas LVA 
valdes un, īpaši, A. Kraukļa darbības rezultātā LVA ir atguvusi parādus par summu gandrīz 
1500,00Eur. Tāpat tiek rosināts balsot par to, ka ar kopsapulces lēmumu no LVA parādnieku 
saraksta tiek dzēsti tie klubi, organizācijas un personas, kuriem parāds izveidojies līdz 
31.12.2016, kuri šī gada laikā ir apzināti un kuru parādus dažādu iemeslu dēļ (izstājušies vai 
izslēgti no LVA, vairs neeksistē utt.) praktiski nav iespējams atgūt. Un, no LVA izslēgto or-
ganizāciju “Surf Pro” un “Sērf Seniors” parādi. Šādi parādi tikai bojā gada pārskatu un nav 
vairs atgūstami.  
Balsojums: Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā 
burāšanas skola, Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports 
Team”), R.Zelčs (“Surfline”) A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”) 
Pret – 0 , atturas – 0 
 
2. LVA budžeta projekts 2020. gadam 
 Debates: 
A.Krauklis ziņo par budžeta projekta izstrādi 2020. gadam. Atlikums uz 2020. gada sākumu 
LVA kontā ir 1489,85Eur. Plānotie ieņēmumi ir no biedru maksām – 7 juridiskie biedri un 
kopējā summa par gadu no 7 biedriem ir 497,98Eur. Sportistu licences kopā ir izrakstītas 108 
gab. Licences  summā var ienest 1783,00Eur. Kā arī plānots piesaistīt apmēram 10 jaunus 
pieaugušos un 20 jaunus jauniešus, kuri varētu iegādāties LVA licences. Ienākumi no 
sludinājumiem plānoti – ap 150,00 Eur par gadu. Izdevumi – starptautiskie maksājumi par 
dalību starptautiskajās organizācijās Formulas un Raceboard klasēs – 400,00 Eur. M. Birzulis 
jautā, vai ir vajadzīgs maksāt par Formulas klasi? Tiek paskaidrots, ka tas ir viens maksājums 
par Formulas un Formulas Foil klasēm. Kā arī, jautājumā par Racebord starptautisko 
maksājumu – situācijā kad Raceboard klasi Latvijā pārrstāv divas organizācijas – LVA un 
Raceboard.lv, mēs (LVA) nevaram neparstāvēt savu biedru Raceboard klases braucēju inter-
eses arī starptautiski un attiecīgi LVA turpinās maksāt starptautiskās dalības maksas arī Race-
board klasei.  
Dalība LZS – 230Eur. Administratīvie izdevumi – mājaslapas uzturēšana 130,00 Eur gadā, 
Grāmatvedības pakalpojumi ap 200Eur, mājaslapas uzlabošana – summa jākonkretizē. LVA 
mājaslapa ir reģistrēta masu informacijas līdzekļu reģistrā un tā rezultātā ir sakārtots 
jautājums par datu aizsardzību. Tas ir izdarīts un par to arī ir veikta apmaksa. Par izdevumiem 
LK organizēšanai – tiek nolemts ka medaļas tiek pirktas katrā posmā tikai jauniešiem, bet 
pieaugušajiem tikai par kopvērtējumu. Kausu apdrukai jāparedz summa un kausa pasākumam 
sezonas beigās. Jāorganizē jauns kauss Formula Foil klasei – 200,00Eur. Pēc aptuvenām 
aplēsēm izdevumi un ieņēmumi 2020. gadā ir līdzsvarā. Biedri tiek aicināti balsot par budžeta 
projektu.  
 



 

 

Balsojums: Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā 
burāšanas skola, Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports 
Team”), R.Zelčs (“Surfline”) A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”) 
Pret – 0 , atturas – 0 
 
3. LZS valdes un prezidenta vēlēšanas 
Debates: 
A. Krauklis ziņo par to, ka LVA biedriem ir ticis izsūtīts ziņojums par Latvijas Zēģelētāju 
savienības (LZS) valdes un prezidenta vēlēšanām. Apkopojot LVA biedru viedokļus šajā 
jautājumā LVA valde izvirzīja kandidātus un nosūtīja biedriem šo kandidātu sarakstu. M. Bir-
zulis lūdz skaidrot LVA valdes izvirzīto kandidātu atbilstību LVA interesēm. J. Preiss pauž 
savu viedokli par esošās LZS valdes darbu. R. Škutāns izsakās par LZS valdes un prezidenta 
amata kandidātiem. M. Birzulis izsakās, ka atsevišķas klases prezidents nav labākais ris-
inājums viņaprāt LZS prezidenta amatā. R. Škutāns izsakās, ka jautājumos par finansējumu 
vindsērfinga sacensību organizēšanai viņam ir bijušas sarunas ar cilvēkiem, kuri lemj 
jautājumus par finanšu piešķiršanu sporta organizācijām un viņi apstiprina uzskatu, ka LVA 
saņemtais finansējums ko tam piešķir LZS ir vairāk kā nepietiekams. LZS valdes locekļi 
izsakās, ka finanšu sadalījums LZS ir necaurspīdīgs un nav skaidri principi cik kurš un par ko 
saņem. Tāpat arī no LZS puses nav tikusi apmierināta prasība atsutīt LVA informāciju par 
LZS līdzekļu izlietojumu pārskatāmā veidā, lai LVA būtu iespēja pārliecinaties par godīgu 
LZS finansējuma sadali starp dalīborganizācijām. M. Birzulis pauž viedokli, ka LZS vadības 
vēlēšanas ir cieši sasistītas ar LOK (Latvijas Olimpiskās komitejas) vēlēšanām. Un iespējams, 
ka ir neoficiāla informācija par LZS prezidenta līdzdalību LOK darbā. M. Birzulis pauž uz-
skatu, ka L.Loginova kandidatūra LZS prezidenta amatā nav labākais variants priekš LVA. A. 
Krauklis pauž uzskatu, ka esošais LZS darba stils nav pareizs un ir vairāki jautājumi kuros 
LZS ir rīkojies, neizvērojot principus kā rezultatā ir pieļauta situācija, ka apejot LVA 
atsevisķa vindsērfinga klase (Raceboard.lv) ir iestājusies LZS kā atsevišķs biedrs, kas nav 
pareizi. A. Seņkāns pauž viedokli, ka būtu vairāk jāvērtē kandidātu un prezidenta atbilstība 
LVA interesēm un no šāda skatupunkta jāizvērtē kurus kandidātus LVA izvirza. R. Škutāns 
pauž viedokli par to ka LZS daudz aktīvāk būtu bijis jāstrādā līdzekļu piesaistei sporta veida 
attīstībai, dalībai starptautiskajās sacensībās un citu jautājumu finansēšanai, pamatojot šīs va-
jadzības ar dalību konkrētās pasaules un Eiropas līmeņa sacensībās un projektos.  
Tiek rosināts balsot par LVA valdes izvirzītajiem kandidātiem LZS valdei un prezidenta 
amatam. 
Balsojums: Par - 4 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā 
burāšanas skola, Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”)    
Pret – 3  M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports Team”), R.Zelčs (“Surfline”)  
atturas – 0 
 
4. Latvijas kausa sacensības 2020. gada sezonā 
Debates: 
A. Krauklis ziņo, ka Latvijas kausa sacensības 2020. gadā ir plānotas visās tradicionālajās 
dēļu klasēs. Ir priekšlikums ņemot vērā to, ka Raceboard klasē ir divas organizācijas, kas rīko 
sacensības – LVA un Raceboard.lv, tad LVA 2020. gadā Latvijas kausa izcīņas vērtējumā 
iekļauj tikai tos sportistus, kuriem ir aktīva LVA licence. Kā arī, LVA valde apstiprina Race-
board klases sacensības, kuras iet Latvijas kausa ieskaitē.  



 

 

Balsojums: Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā 
burāšanas skola, Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports 
Team”), R.Zelčs (“Surfline”) A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”) 
Pret – 0 , atturas – 0 
 
5. Dažādi 
A. Krauklis ziņo, ka no LZS ir saņemts jautājums par finansējuma sadali summai 2000,00Eur, 
kuru piešķir LZS divām klasēm – Techno293 un stratēģiskajai Foil klasei. Jautājums ir ,  kādā 
proporcijā sadalīt šīs finanses. Pastāv nolikums, kas izstrādāts 2017. gadā , un ir priekšlikums 
saskaņā ar šo nolikumu sadalīt piešķirto summu abām klasēm vienādi – pa 1000 Eur katrai 
klasei ar proporciju -  40% dalībai Eiropas čempionatā un 60% dalībai Pasaules čempionātā.  
Balsojums: Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs “Kambīze”), J. Preiss (Latvijas Olimpiskā 
burāšanas skola, Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”), M.Birzulis (“Klubs 360”un “Burusports 
Team”), R.Zelčs (“Surfline”) A. Seņkāns (“Vidzemes Laivas”) 
Pret – 0 , atturas – 0 
 
Pilnsapulces beigas plkst. 21:20 
 
 
Sēdes vadītājs:    Arnis Krauklis 
 
Protokolēja:      Arnis Seņkāns 
 
 


