
 

 

Biedrības „Latvijas Vindsērfinga asociācija” 
pilnsapulces protokols Nr. 3. 

 
2019. gada 17.janvārī, Rīgā, R.Feldmaņa iela 8, Burāšanas kluba 360 telpās 
Sākums plkst. 20.00 
 
 
Sēdes vadītājs: J.Jēkabsons 
 
Piedalās: 
Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji: 
G. Osis (Sērf seniors), R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga 
klubs Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), M.Birzulis (Klubs 360 un Burus-
ports Team), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro). 
Valdes locekļi: 
J.Jēkabsons, M.Birzulis, R.Zelčs, R. Škutāns. 
Dalīborganizāciju pārstāvji: 
A.Krauklis, J.Preiss, J.Rožkalns, V.Matīse, T.Jēkabsons, A.Seņkāns. 
  
 
Darba kārtība:  
 
1. Izmaiņas statūtos;	
2. LVA finanšu stāvoklis - kreditori/debitori. 2018 gada budžets un finanšu stāvoklis;	
3. Jaunas LVA valdes vēlēšanas; 
4. Dažādi 
a) jauna LVA juridiskā adrese,  
b) Latvijas kausa nolikums un LK ieskaites sacensību skaits, 
c) Slaloms jauniešiem,  
d) Procesu virzība, treneru un instruktoru kvalifikācijas jautājumi, jaunatnes programma, 
sporta veida attīstība kopumā... vīzija, mērķi, kā to sasniegt! Klubi, sadarbība ar valsts in-
stitūcijām, pašvaldībām.	
  
J.Jēkabsons ziņo, ka pilnsapulcei reģistrējušies 8 dalīborganizāciju pārstāvji. 
  
1. Izmaiņas statūtos. 
  
J.Jēkabsons izklāsta visiem, ka LVA valdes darbība pieciem locekļiem nesokas un ir 
priekšlikumi no vairākām dalīborganizācijām pāriet LVA valdei uz trīs valdes locekļiem. 
	
Debates: 
M.Birzulis ierosina, ka valdes locekļiem būtu jābūt no trim lielākiem klubiem vai lielākām 
vējdēļu klases pārstāvjiem. 
J.Jēkabsons ierosina valdes locekļus izvēlēties pēc cilvēku gatavības darboties sabiedriskā or-
ganizācijā un viekt visus nepieciešamos darbus asociācijas darbības nodrošināšanai. 
 



 

 

Lēmums 
1.1. Izmainīt statūtu punktu jaunā redakcijā: 
1.1.1. “Asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem.” 
1.1.2. “Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Asociāciju atsevišķi, pārējie divi valdes 
locekļi savas pārstāvības tiesības realizē tikai kopā.” 
Balsojums. Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), M.Bir-
zulis (Klubs 360 un Burusports Team);	
Pret – 0 , atturas – 1 G. Osis (Sērf seniors). 
 
 
2. LVA finanšu stāvoklis - kreditori/debitori. 2018 gada budžets un finanšu stāvoklis.	
  
J. Jēkabsons atskaitās par 2018. gadu. 
2018.gadā LVA valde strādājusi pasīvi, bet visi Latvijas čempionāti ir noorganizēti un 
gatavojamies 2018. gada Latvijas Kausa pasniegšanai, kas notiks 1.martā LZS balles ietvaros. 
Kontā ir pietiekami līdzekļi , lai nodrošinātu LK pasniegšanas ceremoniju. LVA lielākais de-
bitors ir Serf Seniors, kurš nav veicis maksējumus par licencēm gan 2017., gan 2018. gadā. 
LVA kreditoru uz doto brīdi nav. 
 
Debates: 
R.Škutāns izsakas par neapmierinošo maksāšanas disciplīnu 
M.Birzulis ierosina pielikt šajā biedru kopsapulcē pie 4.punkta Dažādi jautājumu - par biedru 
nepielaišanu pie balsošanas par maksājumu disciplīnas pārkāpumiem. 
G.Osis skaidro, ka nav veicis maksājumus, jo ir gaidījis 2018.gada kopsapulci, kura neesot 
bijusi un 2018. gada budžets neesot bijis apstiprināts. 
 
Lēmums 
2. 1. Kopsapulce izvirza jaunai LVA valdei veikt stingrāku debitoru kontoli. 
 
Balsojums. Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), 
M.Birzulis (Klubs 360 un Burusports Team);	
Pret – 0 , atturas – 1 G. Osis (Sērf seniors). 
	
3. Jaunas LVA valdes vēlēšanas; 
J.Jēkabsons ziņo, ka vairs nespēj pildīt uzticētos pienākumus personisku apsvērumu dēļ, kā 
arī iepriekšējās valdes termiņš ir iztecējis un ierosina veikt jaunas LVA valdes vēlēšanas. 
 
Debates: 
J.Preiss iesaka LVA valdes locekļiem iesaistīties visā, lai katrs valdes loceklis zin, kas un kur 
notiek latvijas vindsērfingā. 
M.Birzulis rosina LVA atgūt organizācijas reputāciju sakārtojot procesus. Atvēlēt un atrast 
finanšu līdzekļus cilvēkam, kas veic tehniskās lietas. 
G.Osis izvirza A.Kraukli, M.Birzuli un R.Škutānu valdes locekļu amatiem. 
J.Jēkabsons izvirza A.Kraukli, T.Jēkabsonu, A.Seņkānu. 
R.Zelčš izvirza A.Seņkānu. 
M.Birzulis un R.Škutātns atsauc savu kandidatūtu valdes locekļa amatam. 



 

 

	
Lēmums. 
3.1 Par jauniem LVA valdes locekļiem ievēlēt: 
T.Jēkabsons, A.Krauklis, A.Seņkāns 
Balsojums. Par - 5 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), 	
Pret – 0 , atturas – 3 G. Osis (Sērf seniors), M.Birzulis (Klubs 360 un Burusports Team). 
 
 
4. Dažādi: 
  
4.1 Jauna LVA juridiskā adrese 
J.Jēkabsons ziņo, ka vecajā LVA adresē A.Čaka 149, Rīga darbojas ar LVA nesaistīts uz-
ņēmums, kurš ir lūdzis nomainīt adresi, lai LVA var saņemt savu korespondenci. 
R.Zelčs piedāvā sava biroja adresi Murjāņa ielā. 
 
Lēmums 
Reģistrēt LVA jaunajā adresē - Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024 
 
Balsojums. Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), 
M.Birzulis (Klubs 360 un Burusports Team);	
Pret – 0 , atturas – 1 G. Osis (Sērf seniors). 
 
4.2 Latvijas kausa nolikums un LK ieskaites sacensību skaits	
 
A.Krauklis ziņo, ka nevarot saņemt no 2018. gada LČ Techno 293 klasē organizatora 
sacensību protokolus, lai aprēķinātu gala rezultātus LK ieskaitē. 
 
Lēmums 
4.2.1. Ja LČ organizators Engures JK neiesniedz protokolus līdz 2019.gada 15. februārim, tad 
Latvijas Čempionāta rezultāti netiek skaitīti Latvijas Kausa ieskaitē.	
 
A.Krauklis ziņo, ka 2018.gada Latvijas čempionāta Raceboard klasē un Oša regates rezultāti 
dēļ atsevišķās skaitīšanas metodēm starp Raceboard un RS:X klasēm ir konfliktējoši.	
 
Lēmums 
4.2.2. LVA biedru kopsapulce iesaka, ja Raceboard un RS:X klases startē kopā, tad rezultāti 
tiek skaitīti kopā ar iespēju atzīmēt RS:X klases sportistus kā atsevišķu grupu.	
 
M.Birzulis iesaka kalendārā iekļaut ne vairāk kā vienu techno 293 klases Latvijas Kausa re-
gati mēnesī sākot no maija līdz septembra mēnesim. 
 
Lēmums 
4.2.4. Papildināt Latvijas Kausa nolikuma 2. punktu  
Maksimālais Latvijas kausa regates skaits mēnesī ir viena regate mēnesī ar izņēmumu, ka  vi-
enu mēnesi var notikt divas regates. 	



 

 

	
Balsojums. Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), 
M.Birzulis (Klubs 360 un Burusports Team);	
Pret – 0 , atturas – 1 G. Osis (Sērf seniors). 
4.3. Slaloms jauniešiem 
M.Birzulis ierosina iekļaut Techno293 regatēs Slaloma distanci. 
J.Jēkabsons papildina M.Birzuļa teikto ar maratona distanci, jo šāds formāts tiek ieteikts no 
Starptautiskās vindsērfinga asociācijas puses. 
 
Lēmums 
LVA rekomendē sacensību organizatoriem sekojošas distances Techno 293 klasei - Kurss, 
Slaloms, Maratons. Slalomā maksimālais braucienu skaits dienā - 6 (seši) braucieni. Ja 
sacensību dienā ir bijuši jau 2 (divi) kursa braucieni, tad maksimāli var būt 4 (četri) braucieni 
Slalomā dienas turpinājumā. 
	
Balsojums. Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), 
M.Birzulis (Klubs 360 un Burusports Team);	
Pret – 0 , atturas – 1 G. Osis (Sērf seniors). 
 
4.4. Procesu virzība, treneru un instruktoru kvalifikācijas jautājumi, jaunatnes pro-
gramma, sporta veida attīstība kopumā... vīzija, mērķi, kā to sasniegt! Klubi, sadarbība 
ar valsts institūcijām, pašvaldībām. 
G.Osis paziņo, ka viņš ar domu biedru grupu ir nodibinājuši Latvijas Raceboard klases aso-
ciāciju, kur valdes locekļi ir G.Osis, J.Rožkalns, V.Matīse, I.Grīnberga.  
J.Preiss uzdod jautājumu jaunās organizācijas dalībniekiem, vai viņu plāns ir iestāties LVA? 
J.Rožkals un G.Osis bija izvairīgi un atbildēja, ka skatīšoties. 
 
J. Rožkalns skaidro, ka ņemot vērā Raceboard sezonas norisi, kurā privātā kārtā tiek	
organizētas vismaz 10 sacensības Latvijā t.sk. Latvijas čempionāts, kā arī sportisti piedalās	
starptautiskās sacensībās ir nepieciešams atbalsts sacensību organizētājiem un	
komunikācijas uzlabošana ar	
#  pieredzējušiem un gados jauniem burātājiem pēc Techno klases karjeras beigām.	
# vietējām / starptautiskām asociācijām	
# valsts, pašvaldību institūcijām	
# medijiem,	
Biedrības dibināšanu (ar mērķi vairāk sportistu, vairāk sacensību un atjaunotu -”ne	
pensionāru” reputāciju ) rosinājuši vairāk, kā 30 sportisti un pārstāvības tiesības deleģējuši	
G.Osim, J.Rožkalnam, V.Matīsei, I.Grīnbergai	
Pēc formalitāšu nokārtošanas Uzņēmumu reģistrā aptuveni pēc mēneša (arī	
LVA valde jānoreģistrē), piedāvājam pārrunāt/saskaņot Racebord 2019.gada sezonas	
aktivitātes gan ar LZS gan LVA .	
 
A.Seņkāns iesaka sasaukt LVA un Raceboard klases sportistu sapulci, lai saprastu LVA un 
Raceboard klases kopīgo nostāju. 
 



 

 

Lēmums 
LVA jaunajai valdei sazināties ar Raceboard klases braucējiem un sasaukt Raceboard klases 
braucēju sapulci. 
 
4.5. Par biedru nepielaišanu pie balsošanas par maksājumu disciplīnas pārkāpumiem. 
M.Birzulis ierosina LVA statūtos iekļaut biedru naudu un licenču naudu maksāšanas kārtību 
 
Lēmums 
Biedram ir jāveic biedra naudas un licenču maksājums par iepriekšējo kalendāro gadu līdz 31. 
martam, bet ne vēlāk kā līdz kārtējai biedru kopsapulcei. 
	
Balsojums. Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), M.Bir-
zulis (Klubs 360 un Burusports Team);	
Pret – 0 , atturas – 1 G. Osis (Sērf seniors). 
 
4.6. Par dalību Latvijas Kausa pasniegšanā LZS ballē 1. martā	
J.Jēkabsons informē, ka ir vienojies ar LZS balles organizatoriem par LVA latvijas Kausa 
pasniegšanu balles ietvaros. Balles organizatori prasa dalības naudu 15 eur no bērniem un 35 
eur no pieaugušajiem. J.Jēkabsons un R.Škutāns piedāvā apmaksāt ielūgumus bērniem un jau-
niešiem pirmo trīs vietu ieguvējiem. Un pirmo vietu ieguvējiem pieaugušo grupās.  
R.Želčs ierosina pieaugušo summu novirzīt bērniem, kuri nav ieguvuši vietu LK, bet ir 
piedalījušies un vēlas apmeklēt balli. 
Lēmums 
LVA finansē ielūgumus uz LZS rīkoto balli 1.martā jauniešiem, Latvijas Kausa regašu dalīb-
niekiem, kuri piesakās līdz šā gada 10.februārim pie treneriem vai LVA pa epastu 
lva@vindserfings.lv 
 
Balsojums. Par - 7 R.Škutāns (Ūdens sporta klubs Kambīze), J.Jēkabsons (Vindsērfinga klubs 
Rietumkrasts un Latvijas Olimpiskā burāšanas skola), R.Zelčs (Surfline un Surf Pro), M.Bir-
zulis (Klubs 360 un Burusports Team); 
Pret – 0 , atturas – 1 G. Osis (Sērf seniors).	
	
Pilnsapulces beigas plkst. 22:35 
 
 
Sēdes vadītājs      Jānis Jēkabsons 
 
Protokolēja      Jānis Jēkabsons  
 	


