
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

2023. gada 10. janvārī 18:00     Nr. 1/23 

Rīgā 

Sēdē piedalās:  

Prezidents  Leonīds Loginovs 

Valdes  locekļi Normans Penke 

Juris Rožkalns 

Kristīne Kanska  

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

Māris Birzulis 

Valters Romans 

Rihards Vaivods (sēdē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams 
platformu) 

Piedalās Leonīds Rozins 

Protokolists Līva Krīgere (sēdē piedalās attālināti, izmantojot MS Teams 
platformu) 

 

 “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 Iepirkuma nolikums “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”.  

2 Pieteikuma izvērtēšana Latvijas Sporta federāciju padomes līdzfinansējuma saņemšanai 
starptautiskās vai Eiropas oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā 2023. gadā. 

3 Par formas tērpu apmaksu LOV sportistiem un dalības maksas apmaksu 2023. gada 
Pasaules čempionātā Hāgā.  

4 Par izmaiņām Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā. 

5 Raceboard.lv Latvijas Čempionāta nolikums.  

6 Dažādi 



6.1 Par Burātāju balli. 

6.2 2022. gada 23. decembra vēstule no K. Močāna, ar lūgumu iekļaut OPEN SKIFF 
klasi 2023. gada Latvijas Čempionātā. 

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 sēdi vada viceprezidents N. Penke. 

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

1. Iepirkuma nolikums “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”. 

V. Romans un M. Birzulis nepiedalās jautājuma izskatīšanā. K. Kanska Atturas no balsošanas. 
Izskatot iesniegto lēmuma projektu un pievienotos materiālus, pārējā LZS valde vienbalsīgi 
nolemj:  

1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Iepirkuma nolikums “Sporta buru laivu un 
burāšanas inventāra iegāde””. 

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

2. Pieteikuma izvērtēšana Latvijas Sporta federāciju padomes līdzfinansējuma saņemšanai 
starptautiskās vai Eiropas oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā 2023. gadā. 

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

1 Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Pieteikuma izvērtēšana Latvijas Sporta 
federāciju padomes līdzfinansējuma saņemšanai starptautiskās vai Eiropas 
oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā 2023. gadā.”.  

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

3. Par formas tērpu apmaksu LOV sportistiem un dalības maksas apmaksu 2023. gada 
Pasaules čempionātā Hāgā. 

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

1 Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par formas tērpu apmaksu LOV sportistiem 
un dalības maksas apmaksu 2023. gada Pasaules čempionātā Hāgā”.  

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 4 

4. Par izmaiņām Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā. 

I. Jākobsone nepiedalās balsojumā, V. Romans atturas. Izskatot iesniegto lēmuma projektu un 
pievienotos materiālus, pārējā LZS valde vienbalsīgi nolemj:  



1. Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Par izmaiņām Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) 
sastāvā”. 

Valdes locekļi tiek aicināti veikt balsojumu par valdes sēdē izskatāmo jautājumu nr. 5 

5. Raceboard.lv Latvijas Čempionāta nolikums. 

Jautājuma izskatīšanā kā klausītājs piedalās L. Rozinovs. Izskatot iesniegto lēmuma projektu 
un pievienotos materiālus, LZS valde vienbalsīgi nolemj:  

1 Atbalstīt iesniegto lēmuma projektu “Raceboard.lv Latvijas Čempionāta nolikums.”. 

Dienas kārtībā esošos jautājumus 6.1 un 6.2. (Dažādi) LZS valde izrunāja konceptuāli, neveicot 
balsojumus.  

Papildus darba kārtības jautājumiem, līdzšinējais LZS prezidents L. Loginovs paziņo valdei, ka 
atkāpjas no prezidenta amata. Papildus, L. Loginovs jautāja N. Penkem vai viņš ir gatavs šobrīd 
pārņemt prezidenta pienākumus, uz ko N. Penke piekrīt.  

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un sēde beidzas plkst. 20:00.  

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” vice prezidents N. Penke 
  



 
VALDES LĒMUMS 

2023. gada 10. janvāris        Nr. 53 

(prot.nr, 1/23, p.1) 

 
Iepirkuma nolikums “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” 

 

Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas sagatavoto nolikumu iepirkumam “Sporta buru laivu un 
burāšanas inventāra iegāde” un izskatot Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” iepirkuma 
komisijas priekšsēdētāja R. Vaivoda 2022. gada 22. novembra ziņojumu par Iepirkuma 
nolikuma publicēšanu, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

1. Apstiprināt Iepirkuma komisijas sagatavoto iepirkuma nolikumu “Sporta buru laivu un 
burāšanas inventāra iegāde”. 

2. Uzdot L. Krīgerei publicēt Iepirkuma nolikumu Biedrības “Latvijas Zēģelētāju 
savienība” mājas lapā.  
 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” vice prezidents N. Penke 
 
  



 

 
VALDES LĒMUMS 

2023. gada 10. janvāris        Nr. 54 

(prot.nr, 1/23, p.2) 

 
Pieteikuma izvērtēšana Latvijas Sporta federāciju padomes līdzfinansējuma saņemšanai 

starptautiskās vai Eiropas oficiālo sacensību rīkošanai Latvijā 2023. gadā. 

 

Pamatojoties uz 2022. gada 22. decembrī saņemto vēstuli no Latvijas Sporta Federācijas 
padomes (turpmāk – LSFP) par iespēju pieteikties starptautisko vai Eiropas sporta federācijas 
oficiālo sacensību rīkošanas līdzfinansējumam un izskatot L. Loginova 2022. gada 22. decembrī 
saņemto ziņojumu, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

 
1. Apstiprināt Ziemeļvalstu čempionātu burāšanā “Nordic Championship 2023” 

pieteikšanu līdzfinansējuma saņemšanai kā prioritārās 2023. gada LZS sacensības 
līdzfinansējuma saņemšanai. 

2. Apstiprināt GORR 2023. gada regates pieteikšanu līdzfinansējuma saņemšanai kā otrās  
LZS sacensības līdzfinansējuma saņemšanai.  

3. Uzdot L. Krīgerei sagatavot nepieciešamos dokumentus pieteikuma iesniegšanai LSFP 
noteiktajos termiņos, t.i., līdz 2023. gada 20. janvārim.  
 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” vice prezidents N. Penke 
  



 
VALDES LĒMUMS 

2023. gada 10. janvāris        Nr. 55 

(prot.nr, 1/23, p.3) 

 
Par formas tērpu apmaksu LOV sportistiem un dalības maksas apmaksu 2023. gada Pasaules 

čempionātā Hāgā. 

 

Pamatojoties uz Sporta komisijas sēdes protokolu Nr. 12/1 un ziņojuma 1. punktā minēto un 
izskatot N. Penkes 2023. gada 6. janvārī saņemto ziņojumu, 

 
Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

 
1. Apstiprināt 3 formas tērpu iegādi LOV sportistiem. 

2. Apstiprināt dalības maksas apmaksu, t.i., 5 sportistu un 1 trenera dalības maksas 
segšana,  2023. gada Pasaules čempionātā Hāgā.  

 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” vice prezidents N. Penke 
 

  



 
VALDES LĒMUMS 

2023. gada 10. janvāris        Nr. 56 

(prot.nr, 1/23, p.4) 

 
Par izmaiņām Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā. 

 

Pamatojoties uz 2022. gada 29. decembra Sporta komisijas balsojumu (Protokols Nr. 12/2) un 
2022. gada 23. novembra apstiprinātajiem noteikumiem par sportistu pieteikšanu 
individuālajos vasaras sporta veidos Olimpiskajās burāšanas disciplīnās un iekļaušanu Latvijas 
Olimpiskās vienības sastāvos (valdes lēmums Nr.43), 2022. gada 28. novembrī tika saņemto 
LVA iesniegumu, 2022. gada 29. decembra Sporta komisijas sēdes protokolu Nr. 12/2 un 
izskatot N. Penkes 2023. gada 6. janvārī saņemto ziņojumu, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

 
1. Apstiprināt D. Mazā pārcelšanu uz sudraba sastāvu.  

2. Apstiprināt E. P. Kumpiņas pārcelšanu uz bronzas sastāvu.   

3. Uzdot L. Krīgerei sagatavot līgumus ar LOV sportistiem 2023. gada sezonai un tos 
iesniegt Latvijas Olimpiskajai komitejai. 

 
 

 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” vice prezidents N. Penke 
 

 
  



 
VALDES LĒMUMS 

2023. gada 10. janvāris        Nr. 57 

(prot.nr, 1/23, p.5) 

 
Raceboard.lv Latvijas Čempionāta nolikums. 

 

Pamatojoties uz 2023. gada 8. janvāra N. Penkes saņemto ziņojumu, 
 

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde nolemj: 

 
1. Apstiprināt Raceboard.lv Latvijas Čempionāta nolikumu.  

 

 
 

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” vice prezidents N. Penke 
 

 

 


