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LVA VALDES SAPULCES PROTOKOLS 
2011.gada 25.oktobrī Rīgā, A.Čaka ielā 149 
Sapulces sākums pl. 18:00 
 
Piedalās: 
Māris Birzulis, prezidents 
Jānis Jēkabsons, viceprezidents 
Juris Dreimanis, valdes loceklis 
Ričards Omanbriedis, valdes loceklis 
Jānis Preiss, valdes loceklis 
Romualds Zelčs, valdes loceklis 
 
Protokolē: 
Dace Kurpniece 
 
Dienas kārtības jautājumi: 
 
1. LVA finasu situācija (kreditori/debitori)  
2. Kalendārs 2012   

a) noteikt LČ datumus 2012.gadā, kā arī LČ organizēšanas kārtību 
b) izsludināt pieteikuma laiku citu sacensību organizatoriem 

3.Pasaules čempionāts Formulā Liepājā augusta beigās  
4. Latvijas Kausa 2011 pasniegšana.  
5. LVA kā juridisku personu veidojums  
6. Divu juridisku organizāciju uzņemšana LVA sastāvā 
 
 

1. LVA finansu situācija 
Dace atskaitās par 2011.gada kreditoru/debitoru situāciju – ieņēmumi no biedru naudām par 
2011.gadu un parādiem no 2010.gada ir Ls 1165, izdevumi – Ls 815. Bilance ir Ls 350. 
Kreditoru LVA nav, vienīgi neizmaksātā alga Dacei. Valde ierosina izmaksāt Dacei daļu 
algas Ls 300 apmērā, atstājot kontā Ls 50. Dace brīdina, ka saistībā ar gaidāmajiem 
maksājumiem (IWA biedra nauda un LZS biedra nauda) 2012.gada sākumā nevajadzētu atstāt 
kontā Ls 50.00. Valde lemj, ka par to lai domā jaunā valde, kura tiks vēlēta 2012.gada 
sākumā.  

Lēmums: izmaksāt Dacei algu Ls 300.00 apmērā. Balsojums: vienbalsīgi par.  
 
2. Kalendārs 2012 

Ir jāsastāda 2012.gada sacensību kalendārs. 
a) ir jānosaka LČ datumi 2012.gadam un jāiesūta LZS. Izvērtējot jau zināmo sacensību 

kalendāru 2012.gadam, iespējamos laika apstākļus un citus vērā ņemamus faktorus, 
valde nolemj organizēt Latvijas Čempionātu katrā klasē sekojošos datumos: 

 
11.-12.augusts – Latvijas Čempionāts Formula Windsurfing, pieaicinot klāt arī Raceboard, 
Techno 293 un RS:X klasi, apvienojot LČ FW ar LVA kausu RB RB Pāvilostā 
31.augusts – 1.,2.septembris – Latvijas Čempionāts BIC Techno 293 Ķīšezerā 
1. – 2.septembris – Latvijas Čempionāts Raceboard un RS:X Ķīšezerā 
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8.-9.septembris LČ Slalom, apvienojot ar Carnikavas kausu 2012. Rezerves datums arī 22.-
23.septembris. 
 
Datums, ko ņemt vērā, ir 6.-8.jūlijs – Latvijas Olimpiāde (organizē LZS) 
 
Romualdam ierosinājums padarīt LČ apmeklētāku, iesaistot arī lietuviešu sportistus un 
organizējot čempionātus vienu gadu LV, otru LT. Tāpat arī iesūtīt šos LČ datumus 
lietuviešiem ar aicinājumu neplānot nacionālos čempionātus šajos datumos un apmeklēt LČ.  
 
Tāpat ir jāizsludina pieteikšanās LČ organizēšanas konkursam, dodot iespēju organizēt 
kādu(s) no posmiem konkrētai personai vai organizācijai, par to saņemot iespēju saukt LČ 
organizatora vārdā un organizēt čempionātu. Lai konkurss būtu godīgs, jāsastāda konkursa 
kritēriju nolikums, pēc kura tiks izvērtēts, kuram no pretendentiem LVA uzticēs LČ posma 
organizēšanu, nodrošinot arī kvalitatīvāku čempionāta norisi. Pieteikšanās konkurss tiks 
izsludināts 15.novembrī kopā ar sacesnību nolikumiem.  
Atbildīgais par sacensību nolikumu sastādīšanu un kritēriju nolikuma sastādīšanu ir Ričards 
Omanbriedis. 
 

b) jāizsludina pieteikumu termiņš citu sacensību organizatoriem. Lai laicīgi tiktu 
sastādīts kalendārs, tiek nolemts, ka sacensību organizatoriem pieteikumi sacensību 
organizēšanai jāiesūta līdz 15.novembrim.  
 

3.Pasaules čempionāts Formulā Liepājā augusta beigās  
 
2012.gadā augustā Liepājā notiks Pasaules čempionāts Formula Windsurfing Liepājā. Vairāk 
informācija par pasākumu būs pieejama decembrī. Jaunās valdes uzdevums būs iesaistīt arī 
LVA šo sacensību kontekstā kā vietējo autoritāti.  
 

4. Latvijas Kausa 2011 pasniegšana.  
 
Jānis J. informē, ka viņam ir bijusi saruna ar Ansi un ir bijis ierosinājums organizēt LVA gada 
balli kopā ar LZS, kas plānota februārī. Taču valde uzskata par pareizāku organizēt 
apbalvošanu šogad; Romualds ierosina pasniegšanu organizēt kafejnīcā. Taču LVA nav 
līdzekļu un tomēr tiek lemts gaidīt februāri, atstāt jaunās valdes kompetencē sarīkot 
apbalvošanu kopā ar LZS.  
 

5. LVA kā juridisku personu veidojums  
 
Nopublicēt informāciju par gaidāmajām izmaiņām LVA biedru statusā, kas stāsies spēkā ar 
2012.gadu. Skaidri visu uzrakstīt, lai visiem viegli saprotams, par pamatu ņemot kopsapulces 
protokolu. Izsūtīt LVA biedriem. Aicinājums līdz 15.decembrim iesniegt LVA iesniegumu 
organizācijām kļūt par LVA biedriem 
Iesniegt UR, ka jaunie statūti stāsies spēkā ar 16.janvāri. Kosapulces datumu noteikt 
17.janvāri, kad tiks vēlēta jauna valde.  
 

6. Divu juridisku organizāciju uzņemšana LVA sastāvā 
 
LVA ir saņēmusi divus iestāšanās iesniegumus no juridiskām personām – no vindsērfinga 
kluba „Rietumkrasts“ un „Vindsērfinga Kluba 360“.  
Balsojums: uzņemt Rietumkrastu un Kluba 360 par LVA Biedriem. Par - 5, atturās – 1. 
 
Sapulces beigas: 20:03  
 
Protokolists _______________________ D.Kurpniece 
Sapulces vadītājs ___________________ M.Birzulis 


