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Latvijas Raceboard Asociācijas  
BIEDRU LOJALITĀTES PROGRAMMA 

/28.03.2019. Biedru sanāksme/ 
 

MĒRĶIS 

Latvijas Raceboard Asociācijas jeb Raceboard.lv biedru (sportistu un aktīvo atbalstītāju) lojalitātes 

programmas mērķis ir veicināt:  

• esošo biedru izpratni par priekšrocībām un iespējām, ko dod biedra statuss; 

• jaunu vindsērfinga un burāšanas sportistu un atbalstītāju piesaisti;  

• atvieglot augsta līmeņa sportistu dalību Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos. 

 

1. BIEDRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI MANIFESTĀ 

Rīkoties saskaņā 1988. gada 21. aprīlī pieņemtā Vindsērfinga Manifests mūžīgiem laikiem svarīgākajiem 
pamatprincipiem:  

• Vindsērfings ir ceļš uz neatkarību domās un dabā 

•  Vindsērfings noraida dogmu un sastingumu 

•  Vindsērfings ir plurāla sabiedrība 

•  Vindsērfingam ir raksturīgi jēdzieni: bura, dēlis, vējš, leņķis, kā arī cieņa pret Prezidentu*  

•  Vindsērfings ir labākā fiziskās un garīgās pilnveidošanās metode visos laikos, vietās un iedzīvotāju 
slāņos 

• Vindsērfingā ikvienam ir tiesības nodarboties arī ar neskaitāmiem citiem sportiem, lai pārliecinātos, ka 
vindsērfings ir vislabākais ... 

*sākotnēji Latvijas (PSR) Vindsērfinga asociācijas prezidents Māris Dāle, šodienas Raceboard.lv 
izpratnē: Latvijas nacionālās burāšanas autoritātes “Latvijas Zēģelētāju savienības” (LZS) valdes 
priekšsēdētājs Ansis Dāle un “Latvijas Raceboard Asociācijas” valdes priekšsēdētāja Vita Matīse.  

Vienā vējā vienot visu paaudžu burātājus un iesaistīt jaunus. Apzināt, cik daudzi mēs esam, stiprināt 
draudzību ar citu biedrību burātājiem. Noskaidrot spēcīgākos Raceboard klases burātājus visas 2019. gada 
sezonas garumā.  

2. BIEDRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI STATŪTOS 

2.1  Biedrības biedru tiesības:  

2.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē; 

2.1.2. saņemt  informāciju  par  Biedrības  darbību,  tajā  skaitā  iepazīties  ar  visu  Biedrības institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 

2.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos (gan klātienē, gan attālināti, izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus), iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt 

savu viedokli. 

2.2. Biedrības biedru pienākumi: 

2.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

2.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 

2.2.3. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu; 

2.2.4. informēt par savu kontaktinformāciju un izmaiņām tajā,  t.sk. e-pastu un mobilo tālruņa numuru. 

2.3. Biedra saistības var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot saistības, kas atšķiras no 

citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 
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3. SPORTISTA, KĀ BIEDRĪBAS BIEDRA TIESĪBAS   
3.1. Saņemt tiesības piedalīties augsta līmeņa sacensībās un informatīvu atbalstu dalībai vietējās, starptautiskās 

sacensībās:  

3.1.1. piedalīties Raceboard.lv rīkotajā: 

• gan Latvijas čempionātā;  

• gan Latvijas Kausa/sezonas noslēguma pasākumā; 

3.1.2. IWA/IRC rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos nav nepieciešams papildus dalības maksai maksāt par 

“individuālo IWA licenci”  ; 

3.1.3. saņemt atvieglojumus dalībai Latvijas Kausa un citās nacionālās, starptautiskās sacensībās, ja to Sacensību 

Nolikumā (NoR) ir paredzējis sacensību organizētājs.  

3.2. Saņemt īpašu Raceboard.lv biedra identifikācijas (ID) karti (skat. punktu nr.7.) 

3.3. Saņemt bezmaksas atbalstu sportistam piederošā buras numura koordinēšanā ar Latvijas un Starptautiskajām 

biedrībām un sportistiem, aizstāvot un ievērojot sportiskās ētikas un cieņas principu: cienīt citu sportistu tiesības uz 

jau izvēlētiem numuriem; kā arī nodrošinot sarakstu publiski pieejamu www.raceboard.lv mājas lapā un tā 

aktualizēšanu ne retāk kā reizi mēnesī.  

3.4. Publicitāte (profils) www.raceboard.lv mājas lapā, saskaņā ar Biedra iesniegto informāciju.  

3.5. Individuāls Latvijas Kausa un sezonas reitingu rezultātu apkopojums par pēdējiem 5 gadiem.       

 

4. KONSULTĀCIJAS   
4.1. Inventāra remonts:  

4.1.1. Buras - Gunārs Rozenbergs 

 4.1.2. Dēļi u.c. - Ainārs Atstājs  

4.2. Buru numuri:  

4.2.2. LAT numuru reģistrs - Juris Rožkalns 

4.2.1. Uzlīmēs uz burām - Vita Matīse  

4.3. Jauna inventāra iegāde:  

4.3.1. Exocet - Ilona Grīnberga  

4.3.2. Starboard- Juris Vasioleks 

4.3.3. GUGI sails- Gunārs Rozenbergs 

4.3.4. 2 Win sails - Ervīns Priede  

4.3.5. Loft Sails - Juris Dreimanis 

4.4. Burāšanas apmācība (prakse un teorija): 

4.4.1. Vindsērfings - Ilona Grīberga  

4.4.2. Buru laivas – Vita Matīse 

4.5. Par sacensību organizēšanu: 

4.5.1. Kalendārs, nolikums – Gundars Osis  

4.5.2. Tiesāšana – Ojārs Rancāns, Eižens Kanskis  

4.5.3. Sekretariāts – Iveta Daude, Dace Kurpniece 

4.5.4. Karogi, bojas, distance – Ilona Grīnberga 

4.5.5. Tiesneša laiva, protesti – Juris Rožkalns  

4.6. Citas:  

4.6.1....

  

5. BIEDRU NAUDA 

Saskaņā ar 28.03.2019. gada 1. biedru sanāksmes lēmumu (protokola 2.2. punkts), tad biedru naudas 

apmērs, tiesības un priekšrocības:  

5.1.  SPORTISTIEM biedru nauda  ir 30 eiro, tiek iegūtas 1., 2., 3., 4. un 6.  punktā pāredzetās tiesības un 

priekšrocības. 

5.2.  ATBALSTĪTĀJIEM biedru nauda ir 10 eiro, tiek iegūtas 1., 2.  un 4. punktā paredzētās tiesības un 

priekšrocības. Tie ir biedri, kas nepiedalās sacensībās, bet aktīvi līdzdarbojas Raceboard.lv pasākumos.  

6. BIEDRU KANDIDĀTS 

Lai atvieglotu un motivētu jaunu biedru iestāšanos, neierobežotu Latvijas Raceboard sportistu dalību 

augsta līmeņa sacensībās un pasākumos, tad saskaņā ar 28.03.2019. gada 1. biedru sanāksmes lēmumu 

(protokola 2.3. punkts) :  

BIERDU KANDIDĀTIEM ziedojums ir 15 eiro apmērā, tiek iegūtas tiesības 30 dienas piedalīties un pārstāvēt 

Raceboard.lv sacensībās un pasākumos. Attiecīgajā gadā kļūstot par Raceboard.lv biedru, tiek saņemta 

atlaidi biedru naudai, iepriekš veiktā ziedojuma apmērā.   

http://www.internationalwindsurfing.com/windsurfing_competion_0411v01.htm
http://www.raceboard.lv/
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7. ID BIEDRA KARTE  
7.1. ID kartes aversā norādīta informācija par Raceboard.lv, LZS un IRC/IWA autoritātēm; 

7.2. ID kartes reversā norādītā informācija ar sportista Vārdu Uzvārdu, Buras numuru, dzimšanas gadu, 

Raceboard.lv apliecinājumu un kartes derīguma termiņu, kas nav ilgāks par kalendāro gadu;  

7.3. Informācija ID kartes reversā tiek atjaunota ik gadu līdz 31. maijam;  

7.4. ID kartes dizains un saturs tiek saskaņots ar sacensību organizētājiem, sadarbības partneriem un 

atbalstītājiem, lai atvieglotu sportista reģistrāciju un īpašo nosacījumu piemērošanu;  

7.5. ID karte var tikt izmantota, kā atlaižu karte Raceboard.lv atbalstītāju tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas 

vietās.  

7.6. ID kartes skice 15.03.2019. :  

 

 

 
 

 

 
 

 


