
BIEDRĪBAS “LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA” 
SPORTA KOMISIJAS 

PROTOKOLS NR. SK-11/1 
 

16. novembris, 2022. gads 
 

Piedalās:  
N. Penke   Sporta komisijas vadītājs 
J. Preiss  IQFoil klases pārstāvis 
R. Škutāns  Techno 293 klases pārstāvis 
I. Jākobsone  Optimist klases pārstāve 
Ģ. F. Blumbergs ILCA klases pārstāvis  
 
Darba kārtība:  

1. Latvijas Čempionāts 2023 Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm. 
2. Noteikumu par sportistu pieteikšanu individuālajos vasaras sporta veidos Olimpiskajās 

burāšanas disciplīnās un iekļaušanu 2023. gada Latvijas Olimpiskās vienības sastāvos 
aktualizēšana. 

3. World Sailing koordinatoru pieteikšana Regatēm 2023. gadā.  
4. LZS budžetā paredzēto līdzekļu sporta attīstībai novirzīšana 2023. gadam. 

 
1. N. Penke aicina stratēģisko klašu pārstāvjus izteikt viedokli par Latvijas Čempionāta 2023 
Techno 293, IQFoil, Optimist un ILCA klasēm rīkošanu. R. Škutāns uzskata, ka čempionāts būtu 
rīkojams kopā, uztraucoties vienīgi par to, vai būs vairāki kandidāti, kuri būtu spējīgi noorganizēt 
čempionātu visām klasēm vienlaicīgi, ņemot vērā izmitināšanas ierobežojumus un akvatorijas 
specifikas. J.  Preiss uzskata, ka čempionātu vajadzētu rīkot kopā, pamatojoties uz to, ka tādējādi 
tas izskatītos pievilcīgāks potenciālo sponsoru un atbalstītāju acīs, kā arī vieglāk šāda mēroga 
sacensības piesaistītu mediju uzmanību. I. Jākobsone piekrīt J. Preisam, uzsverot, ka publicitāte ir 
viens no Izglītības un Zinātnes ministrijas galvenajiem kritērijiem. Ģ. F. Blumbergs pievienojas 
kolēģu viedoklim, ierosinot, ka iespējams noteikt Latvijas Čempionāt kritērijos, ka sacensības var 
tikt organizētas vienlaicīgi divās dažādās akvatorijās ar atsevišķiem nolikumiem.  
Stratēģisko klašu pārstāvji ir vienisprātis, ka nepieciešams viens sacensību nolikums ar divām 
instrukcijām, tajā skaitā diviem galvenajiem tiesnešiem. Papildus, J. Preiss aicina rosināt LZS valdi 
lemt par to, ka Latvijas Čempiona titula iegūšanai vajadzētu noteikt nacionalitātes prasības, kā to 
dara kaimiņvalstis, t.i., Latvijas Čempiona titulu var iegūt tikai latvietis. Klašu pārstāvji vienojas, ka 
kopīgais Latvijas Čempionāta datums varētu būt 24.-27. augusts, nosakot, ka 24. augustā būtu tikai 
treniņbraucieni vai starti ne ātrāk par 15:00 dienā. Atbalstot J. Preisa ieteikumu, sporta komisijas 
locekļi piekrīt, ka čempionāts būtu rīkojam kā jauniešiem tā pieaugušajiem visās klasēs.  
 
2. N. Penke informē Sporta komisiju par Latvijas Olimpiskās vienības kritēriju aktualizēšanas 
nepieciešamību, pamatojoties uz Latvijas Olimpiskās komitejas informāciju, ka izvirzīto kandidātu 
finansējums tiek piešķirts uz visu Olimpisko ciklu. Sporta komisijas locekļiem nav iebildumu pret 
nepieciešamajā izmaiņām.  
 
3. N. Penke informē, ka World Sailing lūdz nominēt koodinatorus, trenerus un citus iesaistītos 
regatēm 2023. gadā (Test Event Parīzē 7.-16. jūlijā, Allianz Sailing Pasaules čempionātam 10.-20. 
augustā un Jauniešu pasaules čempionātam 9.-17. decembrī), kas saņems visu World Sailing sūtīto 
informāciju par augstākminētajām regatēm. Sporta komisija lemj par koordinatora noteikšanu, 
lūdzot pieteikt L. Krīgeri, savukārt kā trenerus jānorāda visus stratēģisko klašu pārstāvjus jeb sporta 
komisijas locekļus.  
 



4. N. Penke informē par LZS budžeta iespējām sporta attīstībai, lūdzot sporta komisijas locekļus 
izteikt viedokli par šī finansējuma potenciālo izlietojumu. Kā norādījusi LZS finansiste 
A. Zumente, budžeta apmērs uz šo dienu ir aptuveni 6 000 EUR. Sporta komisijas locekļi vienojas, 
ka šo budžetu nepieciešams pārcelt uz 2023. gadu, paredzot atbalstu atlases sacensībām. 
 
 
 
Sporta komisijas priekšsēdētājs      N. Penke 
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