
Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” 
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013. Tālrunis +371 29247411, e-pasts: info@sailinglatvia.lv 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 50008003331 

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2022. gada 23. novembrī      Nr. 14/22 

Rīgā 

Sēdē piedalās:  

Prezidents  Leonīds Loginovs 

Valdes  locekļi Normans Penke (sēdē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams platformu) 

Juris Rožkalns 

Kristīne Kanska (sēdē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams platformu) 

Inga Jākobsone (sēdē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams platformu) 

Māris Birzulis 

Valters Romans 

Rihards Vaivods 

Pieaicinātie Valdis Cibuls 

Ēvalds Pauls Vēvelis 

Protokolists Līva Krīgere 

 

 “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) prezidenta Leonīds Loginovs izsludinātajā 
dienas kārtībā citas izmaiņas vai papildinājumi netiek iesniegti un valde apstiprina šādu darba 
kārtību:  

1 Noteikumu aktualizēšana par sportistu pieteikšanu individuālajos vasaras sporta veidos 
Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2023. gada Latvijas Olimpiskās vienības 
sastāvos.  
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2 Par Latvijas Čempionātu Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm.  

3 Par 2023. gada Latvijas Čempionāta datumu.  

4 Iepirkuma komisijas lēmums Iepirkumam “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra 
iegāde”.  

4.1 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 2. daļas 
priekšmetam “ILCA 4 klases laivas iegāde”. 

4.2 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 3. daļas 
priekšmetam “420 klases buru laivas iegāde”. 

4.3 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 4. daļas 
priekšmetam “Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs”. 

4.4 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 5. daļas 
priekšmetam “Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs”. 

4.5 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  Iepirkuma nolikuma 1. daļas 
priekšmetam “Optimist klases buru laivu iegāde”. 

5 Dažādi 

5.1 Olimpisko klašu (ILCA,  IQFoil, Kite) pieteikšana dalībai Pasaules čempionātā Hāgā 
(atlases sacensības).  

5.2 Buru jahtu vadītāju BSN “R” kategorijas eksaminācijas nolikums.  

Sēdes gaita:  

Valdes sēdes norises veids- klātienē un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tādējādi 
nodrošinot iespēju arī klātienē neesošajiem LZS valdes locekļiem attālināti piedalīties apspriešanā 
un lēmuma pieņemšanā.  

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 1. 

1 Noteikumu aktualizēšana par sportistu pieteikšanu individuālajos vasaras sporta veidos 
Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2023. gada Latvijas Olimpiskās vienības 

sastāvos. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Noteikumu aktualizēšana par sportistu pieteikšanu 
individuālajos vasaras sporta veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 
2023. gada Latvijas Olimpiskās vienības sastāvos”. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 2. 

2 Par Latvijas Čempionātu Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  
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1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par Latvijas Čempionātu Techno 293, IQFoil, 
Optimist un ILCA klasēm”.  

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 3. 

3 Par 2023. gada Latvijas Čempionāta datumu. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par 2023. gada Latvijas Čempionāta datumu”.  

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 4.1 

4.1 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 2. daļas priekšmetam 
“ILCA 4 klases laivas iegāde”. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
Iepirkuma nolikuma 2. daļas priekšmetam “ILCA 4 klases laivas iegāde”. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 4.2 

4.2 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 3. daļas priekšmetam 
“420 klases buru laivas iegāde”. 

Valdes balsojumā nepiedalās V. Romans interešu konflikta dēļ. Izskatot iesniegto lēmuma 
projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
Iepirkuma nolikuma 3. daļas priekšmetam “420 klases buru laivas iegāde”. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 4.3 

4.3 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 4. daļas priekšmetam 
“Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs”. 

Valdes balsojumā nepiedalās V. Romans un M. Birzulis interešu konflikta dēļ. Izskatot iesniegto 
lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
Iepirkuma nolikuma 4. daļas priekšmetam “Drošības peldvestes izmantošanai sporta 
buru laivu klasēs”. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 4.4 

4.4 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 5. daļas priekšmetam 
“Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs”. 

Valdes balsojumā nepiedalās M. Birzulis interešu konflikta dēļ.  Izskatot iesniegto lēmuma 
projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  
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1. Neatbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 5. daļas priekšmetam “Hidrotērpi izmantošanai sporta 
buru laivu klasēs”. 

2. Uzdot LZS Iepirkuma komisijai izstrādāt jaunu iepirkuma nolikumu priekšmetam 
“Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs” apstiprināšanai LZS valdē. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 4.5 

4.5 Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  Iepirkuma nolikuma 1. daļas priekšmetam 
“Optimist klases buru laivu iegāde”. 

Valdes balsojumā nepiedalās V. Romans un M. Birzulis interešu konflikta dēļ. Izskatot iesniegto 
lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Neatbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu  Iepirkuma nolikuma 1. daļas priekšmetam “Optimist klases buru laivu 
iegāde”. 

2. Uzdot LZS Iepirkuma komisijai izstrādāt jaunu iepirkuma nolikumu priekšmetam 
“Optimist klases buru laivu iegāde” apstiprināšanai LZS valdē. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 5.1 

5.1 Olimpisko klašu (ILCA,  IQFoil, Kite) pieteikšana dalībai Pasaules čempionātā Hāgā (atlases 
sacensības). 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Olimpisko klašu (ILCA,  IQFoil, Kite) pieteikšana 
dalībai Pasaules čempionātā Hāgā (atlases sacensības)”. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 5.2 

5.2 Buru jahtu vadītāju BSN “R” kategorijas eksaminācijas nolikums. 

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Buru jahtu vadītāju BSN “R” kategorijas 
eksaminācijas nolikums”. 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un sēde beidzas plkst. 19:30.  

 

Valdes priekšsēdētājs       L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 43 

(prot.nr, 14/22, p.1) 

 
Noteikumu aktualizēšana par sportistu pieteikšanu individuālajos vasaras sporta 

veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2023. gada Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvos 

 

Pamatojoties uz 2021. gada 7. novembra valdes lēmumu par noteikumiem sportistu pieteikšanu 
individuālajos vasaras sporta veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2022. gada 
Latvijas Olimpiskās vienības sastāvos, kad tika nominēti trīs sportisti Latvijas Olimpiskās vienības 
sastāviem, un, ņemot vērā, ka 2022. gada 31. decembrī beidzās 2021. gada 7. novembra valdes sēdē 
(Protokols Nr. 14/21) apstiprināto noteikumu par sportistu pieteikšanu individuālajos vasaras 
sporta veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2022. gada Latvijas Olimpiskās 
vienības sastāvos termiņš, kā arī to, ka Latvijas Olimpiskā komiteja 2022. gada 23. novembra 
sanāksmē ir apstiprinājusi, ka piešķirtais Latvijas Olimpiskās vienības budžets netiks mainīts līdz 
Olimpiskā cikla beigām,  

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Apstiprināt izmaiņas noteikumos par sportistu pieteikšanu individuālajos vasaras sporta 
veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2023. gada Latvijas Olimpiskās 
vienības sastāvos. 

2. Pilnvarot L. Krīgeri iesniegt “Latvijas Olimpiskā komiteja” aktualizētos noteikumus par 
sportistu pieteikšanu individuālajos sporta veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un 
iekļaušanu 2023. gada Latvijas Olimpiskās vienības sastāvos. 

 
 
Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 44 

(prot.nr, 14/22, p.2) 

 
Par Latvijas Čempionātu Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm 

 

Pamatojoties uz 2022. gada 16. novembra Sporta komisijas (Protokols Nr. SK-11/1) ierosinājumu 
rīkot Latvijas Čempionāta Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm kopā, 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Atbalstīt Latvijas Čempionāta rīkošanu Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm 
vienlaicīgi.  

2. Uzdot N. Penkem veikt izmaiņas Latvijas Čempionāta rīkošanas nolikumā, nosakot, ka 
prioritāte būs pretendentam, kurš piedāvās organizēt Latvijas Čempionātu Techno 293, 
IQFoil, Optimist un ILCA klasēm kopā, kā arī precizēt dalības maksas apmēru.  

 
 
 
 
Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 45 

(prot.nr, 14/22, p.3) 

 
Par 2023. gada Latvijas Čempionāta datumu 

 

Pamatojoties uz 2022. gada 16. novembra Sporta komisijas (Protokols Nr. SK-11/1) ierosinājumu 
iekļaut Latvijas Čempionātu Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm LZS kalendārā laika 
posmā no 24.-27. augustam,  

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Apstiprināt Latvijas Čempionāta Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm norises 
laiku no 24.-27. augustam. 

2. Uzdot L. Krīgerei publicēt Latvijas Čempionāta norises datumus 2023. gada kalendārā 
sailinglatvia.lv mājas lapā, informējot, ka pretendentu pieteikšanās tiks izziņota tuvākajā 
laikā.  

 
 
 
 
 
Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 46 

(prot.nr, 14/22, p.4.1) 

 
Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 2. daļas 

priekšmetam “ILCA 4 klases laivas iegāde” 

Pamatojoties uz Iepirkuma nolikumu “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (id. LZS 
2022/1), un izskatot iesniegtos materiālus un Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” iepirkuma 
komisijas priekšsēdētāja R. Vaivoda 2022. gada 17. novembra ziņojumu par līguma slēgšanu ar SIA 
Regate Takats par “ILCA 4 klases laivas iegāde”, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Pamatojoties uz atklātas iepirkuma procedūras “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra 
iegāde” (id. LZS 2022/1) iepirkuma komisijas 2022. gada 12. oktobrī  (protokols nr. 1), 
2022. gada 18. oktobrī (protokols nr.2) un 2022. gada 1. novembrī (protokols Nr.3) 
veikto izvērtējumu, slēgt iepirkuma līgumu ar SIA Regate Takats par 1 (vienas) ILCA 4 
klases laivas iegādi par pretendenta piedāvāto līgumcenu 7 500 EUR (septiņi tūkstoši 
pieci simti, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa.  

2. Uzdot L. Krīgerei informēt pretendentus par Iepirkuma nolikuma 2. daļas priekšmeta 
“ILCA 4 klases laivas iegāde” rezultātiem. 

3. Uzdot L. Loginovam noslēgt iepirkuma līgumu ar SIA Regate Takats atbilstoši šim valdes 
lēmumam. 
 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 47 

(prot.nr, 14/22, p.4.2) 

 
Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 3. daļas 

priekšmetam “420 klases buru laivas iegāde” 

 

Pamatojoties uz Iepirkuma nolikumu “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (id. LZS 
2022/1), izskatot iesniegtos materiālus un Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” iepirkuma 
komisijas priekšsēdētāja R. Vaivoda 2022. gada 17. novembra ziņojumu par līguma slēgšanu ar SIA 
Regate Takats par “420 klases buru laivas iegāde”, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Pamatojoties uz atklātas iepirkuma procedūras “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra 
iegāde” (id. LZS 2022/1) iepirkuma komisijas 2022. gada 12. oktobrī  (protokols nr. 1), 
2022. gada 18. oktobrī (protokols nr.2) un 2022. gada 1. novembrī (protokols Nr.3) 
veikto izvērtējumu, slēgt iepirkuma līgumu ar SIA Regate Takats par 3 (trīs) 420 klases 
laivas iegādi par pretendenta piedāvāto līgumcenu 28 200 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši 
divi simti, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa.  

2. Uzdot L. Krīgerei informēt pretendentus par Iepirkuma nolikuma 3. daļas priekšmeta 
“420 klases buru laivas iegāde” rezultātiem. 

3. Uzdot L. Loginovam noslēgt iepirkuma līgumu ar SIA Regate Takats atbilstoši šim valdes 
lēmumam. 
 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 48 

(prot.nr, 14/22, p.4.3) 

 
Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 4. daļas 

priekšmetam “Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs” 

 

Pamatojoties uz Iepirkuma nolikumu “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (id. LZS 
2022/1), izskatot iesniegtos materiālus un Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” iepirkuma 
komisijas priekšsēdētāja R. Vaivoda 2022. gada 17. novembra ziņojumu par līguma slēgšanu ar SIA 
Baltijas jahtu serviss par “Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs”, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Pamatojoties uz atklātas iepirkuma procedūras “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra 
iegāde” (id. LZS 2022/1) iepirkuma komisijas 2022. gada 12. oktobrī  (protokols nr. 1), 
2022. gada 18. oktobrī (protokols nr.2) un 2022. gada 1. novembrī (protokols Nr.3) 
veikto izvērtējumu, slēgt iepirkuma līgumu ar SIA Baltijas jahtu serviss par 20 (divdesmit) 
drošības peldvestu izmantošanai sporta buru laivu klasēs iegādi par pretendenta piedāvāto 
līgumcenu 700 EUR (septiņi simti, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa.  

2. Uzdot L. Krīgerei informēt pretendentus par Iepirkuma nolikuma 4. daļas priekšmeta 
“Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs” rezultātiem. 

3. Uzdot L. Loginovam noslēgt iepirkuma līgumu ar SIA Baltijas jahtu serviss atbilstoši šim 
valdes lēmumam. 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
 
  



Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” 
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013. Tālrunis +371 29247411, e-pasts: info@sailinglatvia.lv 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 50008003331 

Ierobežotas pieejamības informācija 

 
VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 49 

(prot.nr, 14/22, p.4.4) 

 
Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma nolikuma 5. daļas 

priekšmetam “Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs” 

 

Pamatojoties uz Iepirkuma nolikumu “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (id. LZS 
2022/1), izskatot iesniegtos materiālus un Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” iepirkuma 
komisijas priekšsēdētāja R. Vaivoda 2022. gada 17. novembra ziņojumu par Iepirkuma nolikuma 
5. daļas atkārtotu publicēšanu “Drošības peldvestes izmantošanai sporta buru laivu klasēs”, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Pamatojoties uz atklātas iepirkuma procedūras “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra 
iegāde” (id. LZS 2022/1) iepirkuma komisijas 2022. gada 12. oktobrī  (protokols nr. 1), 
2022. gada 18. oktobrī (protokols nr.2) un 2022. gada 1. novembrī (protokols Nr.3) 
veikto izvērtējumu, atcelt iepirkuma procedūras “Sporta buru laivu un burāšanas 
inventāra iegāde” (id. LZS 2022/1) 5. daļas priekšmeta “Hidrotērpi izmantošanai sporta 
buru laivu klasēs” iepirkumu. 

2. Uzdot L. Krīgerei informēt pretendentus par Iepirkuma nolikuma 5. daļas priekšmeta 
“Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs” rezultātiem, informējot, ka šī 
priekšmeta iepirkums tiks organizēts atkārtoti. 

3. Uzdot LZS Iepirkuma komisijai 2 (divu) nedēļu laikā no valdes lēmuma izstrādāt jaunu 
iepirkuma nolikumu priekšmetam “Hidrotērpi izmantošanai sporta buru laivu klasēs” 
apstiprināšanai LZS valdē. 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
 
  



Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” 
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013. Tālrunis +371 29247411, e-pasts: info@sailinglatvia.lv 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 50008003331 

Ierobežotas pieejamības informācija 

 
VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 50 

(prot.nr, 14/22, p.4.5) 

 
Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  Iepirkuma nolikuma 1. daļas 

priekšmetam “Optimist klases buru laivu iegāde” 

 

Pamatojoties uz Iepirkuma nolikumu “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” (id. LZS 
2022/1), izskatot iesniegtos materiālus un Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” iepirkuma 
komisijas priekšsēdētāja R. Vaivoda 2022. gada 17. novembra ziņojumu par Iepirkuma nolikuma 
1. daļas atkārtotu publicēšanu “Optimist klases buru laivu iegāde”, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Pamatojoties uz atklātas iepirkuma procedūras “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra 
iegāde” (id. LZS 2022/1) iepirkuma komisijas 2022. gada 12. oktobrī  (protokols nr. 1), 
2022. gada 18. oktobrī (protokols nr.2) un 2022. gada 1. novembrī (protokols Nr.3) 
veikto izvērtējumu, atcelt iepirkuma procedūras “Sporta buru laivu un burāšanas 
inventāra iegāde” (id. LZS 2022/1) 5. daļas priekšmeta “Optimist klases buru laivu 
iegāde” iepirkumu. 

2. Uzdot L. Krīgerei informēt pretendentus par Iepirkuma nolikuma 1. daļas priekšmeta 
“Optimist klases buru laivu iegāde” rezultātiem, informējot, ka šī priekšmeta iepirkums 
tiks organizēts atkārtoti. 

3. Uzdot LZS Iepirkuma komisijai 2 (divu) nedēļu laikā no valdes lēmuma brīža izstrādāt 
jaunu iepirkuma nolikumu priekšmetam “Optimist klases buru laivu iegāde” 
apstiprināšanai LZS valdē. 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 51 

(prot.nr, 14/22, p.5.1) 

 
Olimpisko klašu (ILCA,  IQFoil, Kite) pieteikšana dalībai Pasaules čempionātā Hāgā 

(atlases sacensības) 
 

Pamatojoties uz to, ka dalību Pasaules Čempionātā var pieteikt tikai nacionālā autoritāte un tas ir 
jāizdara savlaicīgi, lai tiktu nodrošinātas vietas Pasaules čempionātā, lūgums LZS valdi apstiprināt 
5 dalībnieku pieteikšanu šādās stratēģiskajā klasēs - 1 (vienu) vīrieti ILCA klasē, 1 (vienu) sievieti 
ILCA klasē, 1 (vienu) vīrieti IQFoil klasē, 1 (vienu) sievieti IQFoil klasē un 1 (vienu) sievieti Kite 
klasē, 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Olimpisko klašu (ILCA,  IQFoil, Kite) pieteikšana 
dalībai Pasaules čempionātā Hāgā (atlases sacensības)”. 

2. Uzdot L. Krīgerei pieteikt Pasaules čempionātā Hāgā 5 (piecus) sportistus, t.i., 1 (vienu) 
vīrieti ILCA klasē, 1 (vienu) sievieti ILCA klasē, 1 (vienu) vīrieti IQFoil klasē, 1 (vienu) 
sievieti IQFoil klasē un 1 (vienu) sievieti Kite klasē.  

 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
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VALDES LĒMUMS 

2022. gada 23. novembrī        Nr. 52 

(prot.nr, 14/22, p.5.2) 

 
Buru jahtu vadītāju BSN “R” kategorijas eksaminācijas nolikums 

 

Pamatojoties uz to, šobrīd Latvijā nav iespējams iegūt buru jahtu vadītāju “R” kategoriju, ar kuru 
būtu iespējams piedalīties sacensībām (ja to paredz sacensību nolikums), ir nepieciešams veikt 
izpēti par nepieciešamajām darbībām šī jautājuma sakārtošanā, tāpēc, 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Atbalstīt Ē. P. Vēvela iesniegto iniciatīvu par buru jahtu vadītāju Burāšanas sacensību 
noteikumu (BSN) “R” kategorijas eksaminācijas nepieciešamību. 

2. Uzdot LZS Juridiskajai komisijai izveidot atsevišķu darba grupu, lai izskatītu šī nolikuma 
atbilstību, veiktu nepieciešamās darbības attiecībā uz Ceļu satiksmes drošības direkciju un 
sagatavotu šīs kategorijas cenrādi apstiprināšanai LZS valdē. 

 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents L. Loginovs 
 
 
  


