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LVA VALDES SAPULCES PROTOKOLS 

2010.gada 28.janvārī Rīgā, A.Čaka ielā 149 
Sapulces sākums pl. 18:30 
 
Piedalās: 
Aivars Aksenoks, prezidents 
Māris Birzulis, viceprezidents 
Elmārs Smiltenieks, valdes loceklis 
Jānis Preiss, valdes loceklis 
Valdis Cibuls, valdes loceklis 
 
Protokolē: 
Dace Kurpniece 
 
Dienas kārtības jautājumi: 
 

1. LK pasniegšana 
2. LK kopvērtējums, reitings; 
3. Sezonas noslēguma pasākums, LK apbalvošana; 
4. Mājas darbi ziemā un nākamās sezonas uzstādījumi; 
5. Jauniešu divīzija; 
6. LČ rīkošanas principi 

 
1. LK pasniegšana 
Aivars nāk ar priekšlikumu pasniegt 2010.gada Latvijas Kausus to ieguvējiem 
Motormuzeja telpās, veidojot pasākumu nedaudz savādāku kā ierasts un apvienojot to ar 
muzeja apskati un iespēju kāpt uz distanču slēpēm. Tiek lemts par pasākuma formātu: 
pasākums visiem LVA biedriem, to ģimenēm; datums: 17.februāris, ierašanās no pl. 
18:00 – interesentiem muzeja apskatei. LK apbalvošanas pasākuma sākums pl. 19:00 – 
kausu pasniegšana, uzkodas, kopīgs atskats uz 2010.gada sezonu, bilžu skatīšanās. Info 
par pasākumu jāizsūta tiem biedriem, kuru epasti ir datu bāzē, kā arī jāpublicē 
vindserfings.lv un surfline.lv 
Lēmums nr 1. Rīkot LK pasniegšanu 17.februārī Motormuzejā. Par telpām atbildīgais 
Aivars, par uzkodām – katrs no LVA valdes locekļiem, par sabiedrības informēšanu – 
Dace. 
 
2. IWA dalības maksa 
Tā kā LVA budžets neatļauj laikā veikt IWA biedra naudas maksājumu, J.Preiss ierosina 
sūtīt IWA lūgumu par LVA biedra naudas samazināšanu, tā kā IWA strādā pēc principa, 
ka neatkarīgi no biedru skaita attiecīgajā organizācijā, dalības maksa ir vienāda visiem. 
J.Jēkabsons ierosina vispirms RS:X klasi nodot LZS pārziņā, domājot arī par dalības 
maksas segšanu sacensībās un IWA.  
Lēmums nr 2: Sagatavot LZS sadarbības piedāvājumu, kurā LVA nodod LZS pārziņā 
RS:X klasi, kas atteicas uz finansējuma nodrošināšanu. Sūtīt IWA lūgumu samazināt 
biedra maksu par Formulu un BIC. 
 
3. Asociācijas pāreja uz jurisisko personu kopumu. 
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Iepriekšējā sapulcē tika runāts par to, ka, lai asociācija varētu eksistēt, tai ir jāmaina kaut 
kas biedru sistēmā, un viens no reālākajiem variantiem ir pāriet uz pasaules praksi, kļūstot 
par juridisku personu biedrību.  
Aivars ziņo, ka pieņemot jaunus statūtus, kuros asociācija būtu nodēvēta par juridisku 
personu biedrību, asociācija pašlikvidētos, jo tā paliktu bez neviena biedra. Attiecīgi 
risinājums ir vispirms asociācijā reģistrēt vismaz dažus juridiskus biedrus (sporta klubus) 
un tad pārreģistrēt statūtus. Pirms tam: jāsastāda gada budžets un jāsaprot, kādas būs 
biedra naudas un kāda būs turpmākā asociācijas darbība. 
Lēmums nr. 3: sastādīt gada budžetu, reģistrēt vismaz dažas juridiskas personas kā 
biedrus un sagatavot statūtu projektu; par statūtiem atbildīgais Aivars. 
 
4. Latvijas Čempionāti 
Elmāram jāsagatavo nolikumi Latvijas Čempionātiem un jāiesniedz LZS.  
 
 

 
 
Sapulces beigas pl. 20:45 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


