Par atbalstu Latvijas Zēģelētāju savienības Olimpiskās izlases kandidāta
Riharda Akmentiņa sportiskās izaugsmes veicināšanai

Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS) ir Latvijas nacionālā burāšanas autoritāte, un
viens no tās darbības uzdevumiem ir veicināt Latvijas burātāju sportisko izaugsmi un
iespējami augstus rezultātus dažāda līmeņa sacensībās, sevišķi Eiropas un Pasaules
čempionātos un Olimpiskajās spēlēs.
Latvijā šobrīd viens no perspektīvākajiem sportistiem burāšanā ir 23 gadus jaunais
Rihards Akmentiņš, kas startē olimpiskajā RS:X vējdēļu klasē, un, burājot jau kopš 11
gadu vecuma, ir strauji kāpinājis savu profesionalitāti un sasniedzis ļoti augstus
rezultātus. Kopš 2002. gada dažādās Latvijas un Baltijas regatēs Rihards ir izcīnījis 41
pirmo vietu, 9 otrās vietas. Vairākkārt Rihards ir izcīnījis Latvijas čempiona titulu
vindsērfingā. Bet 2009. gadā Rihards izcīnīja arī 2. vietu Eiropas čempionātā
„Raceboard” vējdēļu klasē. Savukārt šobrīd Rihards gatavojas startiem prestižajā
2015/2016. gada tūrē, kas vienlaikus ir arī atlase 2016. gada Olimpiskajām spēlēm
Riodežaneiro. Taču, ņemot vērā sacensību tālo norises vietas un salīdzinot ar Latviju
krasi atšķirīgos burāšanas apstākļus, optimāla sagatavošanās posma nodrošināšanai un
ceļa izdevumu segšanai nepieciešams piesaistīt papildlīdzekļus.
Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Jūs izskatīt iespējas, finansiāli atbalstīt Latvijas
Zēģelētāju savienības Olimpiskās izlases kandidāta Riharda Akmentiņa sagatavošanās
posmu un dalību tūrē vai arī jebkuru citu no zemākaprakstītajām LZS darbības jomām
un īstenotajiem pasākumiem. Būsim priecīgi par Riharda Akmentiņa sportiskās
izaugsmes veicināšanai nepieciešamo finansējumu, kā arī jebkuru citu no Jūs
interesējošajām LZS darbības jomām vai īstenojamiem pasākumiem sniegt sīkāku
informāciju, t.sk., nepieciešamā finansējuma apjomu un tam atbilstošajiem
potenciālajiem Jūsu ieguvumiem, t.sk., reklāmu, publicitāti, ceļošana – iespēja
pievienoties Riharda Akmentiņa tūrei 15/16 vai kādiem no tūres posmiem, kas
risināsies Āfrikā, Āzijā, Okeānijā, Ziemeļ un Dienvid Amerikā.
LZS ir dibināta 1926. gadā, un šobrīd tā apvieno 19 ar burāšanu saistītas
dalīborganizācijas
(11 jahtklubus un 8 asociācijas). LZS mērķis ir koordinēt
burāšanas sportu Latvijā un veicināt tā attīstību. LZS vīzija – burāšana – veselīgs,
godīgs, azartisks, inovatīvs un videi draudzīgs sporta un atpūtas veids, kas vieno,
attīsta un pilnveido.
LZS darbības svarīgākie virzieni:


burāšanas publicitātes uzlabošana (piemēram, burāšanas portāla www.sailinglatvia.lv attīstīšana, burāšanas translāciju un rakstu par burāšanu
nodrošināšana);



burātāju kvalifikācijas celšana (piemēram, treneru, tiesnešu un regašu
organizatoru kvalifikācijas celšana);



jaunatnes burāšanas attīstības veicināšana (piemēram, inventāra iegādes un
mācību treniņnometņu līdzfinansēšana);



regašu organizēšana (piemēram, Latvijas čempionātu un olimpiāžu
organizēšana);



Latvijas Olimpiskās burātāju komandas veidošana (piemēram, burāšanas
inventāra iegādes un treniņnometņu līdzfinansēšana, nozīmīgāko starptautisko
sacensību izdevumu segšana);



burāšanas tradīciju pārmantojamības sekmēšana (piemēram, burāšanas
ikgadējās gadagrāmatas izdošana, regāliju izgatavošana, dažādu ar burāšanu
saistītu profesionālo grāmatu izdošana);
burāšanas dzīves dažādošana (piemēram, burātāju ikgadējās balles un dažādu
tematisko izstāžu organizēšana);
burāšanas attīstību Latvijā veicinošu individuālu projektu atbalstīšana
(piemēram, tālburāšanas un jahtklubu attīstīšanas īpašu projektu atbalstīšana).




Papildus informējam, ka saskaņā ar LR Finanšu ministrijas 17.10.2005. lēmumu
Nr. 471, kas skaidrots LR Finanšu ministrijas 18.10.2005. vēstulē Nr. 5.-607/3438, LZS ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Un tādējādi
juridiskā persona, kas ir Latvijas rezidents, ir tiesīga samazināt uzņēmuma
ienākuma nodokli par 85 % no summas, ko tā ziedojusi LZS.
Jūsu kontaktpersona sadarbībai ar LZS: Juris Ailis, LZS Izpilddirektors, mob.
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