
 

 

Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" 
vienotais reģistrācijas Nr. 40008203134 

BIEDRU SAPULCES 
PROTOKOLS Nr.: 3/2019. 

Daugavas stadions: Augšiela 1, Rīga LV-1009     2019.gada 28.aprīlī  

   Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" ārkārtas biedru sapulci sasaukusi Ilona 
Kojaloviča, LVVA biedru vārdā, kuri parakstījuši vēstuli par biedru sapulces sasaukšanu. Sapulce 
sasaukta biedrības “Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” izpildinstitūcijas ievēlēšanai saskaņā ar 
Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta trešo daļu, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra lēmumu no 
11.03.2019. atlikt ieraksta izdarīšanu UR par Biedrības izpildinstitūcijas izmaiņām. (Pilns Uzņēmumu 
reģistra lēmums pielikumā). 

 2019.gada 1.aprīlī Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" mājas lapā  
www.lvva.lv tika ievietots paziņojums par Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" 
biedru sapulces sasaukšanu un  informēti biedri par biedru sapulces datumu un darba kārtību. 
(Pielikums Nr.1). 

 
Biedru  sapulces norises vieta: Rīga, Daugavas stadions, Augšiela 1. 

           
Piedalās: 61 biedrs (pielikums Nr.2) 

       
Ilona Kojaloviča:  Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" biedru sapulci paziņo par 

atklātu. Biedrības biedri noteikuši sapulces darba kārtību un izsludinājuši to “Biedrību un 
nodibinājumu likuma” 36.panta ceturtās daļas un Statūtu 8.4.punkta noteiktajā kārtībā.  

Sapulces darba kārtība: 
1. Biedru sapulces darba komisiju (mandātu un balsu skaitītāju) izveidošana un 

apstiprināšana. 
2. Mandātu komisijas ziņojums.  
3. Mandātu komisijas ziņojuma apstiprināšana. 
4. Balsu skaitīšanas komisijas protokola apstiprināšana.  
5. Darba kārtības apstiprināšana. 
6. Valdes un revidenta kandidātu saraksta apstiprināšana. 
7. Balsošana par valdi un revidentu. (strādā balsu skaitīšanas komisija). 
8. Prezidenta kandidātu saraksta apstiprināšana (balso jaunā valde). 
9. Balsošana par prezidentu (balso jaunā valde). 

 
 

1. Biedru sapulces darba komisiju izveidošana un apstiprināšana. 
 

Ilona Kojaloviča: 
Aicina ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju viena locekļa sastāvā:  

1) Iraīda Zālīte  
Balso -100 % balsis. 
Vienbalsīgi. 
1.1. Pieņemtais lēmums ir:  
„Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju viena locekļa sastāvā: 
1) Iraīda Zālīte.” 

  
Ilona Kojaloviča:  
Par sapulces vadītāju ievēlēt - Ilonu Kojaloviču.  
Balso -100 % balsis. 
Vienbalsīgi. 
1.2. Pieņemtais lēmums ir:  
„Par sapulces vadītāju ievēlēta Ilona Kojaloviča.” 



 

 

 
Ilona Kojaloviča: 
Sapulces sekretariāta ievēlēšana. Ilona Kojaloviča izvirza Daci Faitušu.   
Lūdz nobalsot.                            .  
I.Zālīte:  (balsu skaitītājs):  

 Balsoja 61 balsis, no kurām - 
“Par”     61 balsis jeb 100 %; 
“Pret” 0 balsis jeb 0 %. 
‘’Atturas”  0 balsis jeb 0 %. 

 1.3. Pieņemtais lēmums ir:  
„Par sekretāru ievēlēta  Dace Faituša.” 
 
2. Mandātu komisijas ziņojums. 
Dace Faituša:   
Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" : 
biedru skaits - 264; 
sapulcē klātesošo biedru/pārstāvju skaits - 61 jeb 23% (pielikums Nr.2); 
sapulcē klātesošo balsstiesīgo biedru balsu skaits 61.   
Biedru sapulce nav lemttiesīga, jo tajā nepiedalās vairāk kā puse no biedriem. Sapulces dalībnieku 
balsojumi tiktu pieņemti tikai zināšanai. 
 
Ierosinājums sasaukt atkārtotu kopsapulci 2019.gada 13.maijā, plkst.18:00 Rīgā, Daugavas 
stadionā, Augšielā 1, Rīga, LV-1009. 
 

Lūdz nobalsot.                              
I.Zālīte:  (balsu skaitītājs):  

Balsoja 61 balsis, no kurām - 
“Par”     61 balsis jeb 100 %; 
“Pret” 0 balsis jeb 0 %. 
‘’Atturas”  0 balsis jeb 0 %. 

 

Pieņemtais lēmums ir: 
LĒMUMS Nr.3/2019-1. 
“Sasaukt atkārtotu biedru kopsapulci, 2019.gada 13.maijā, plkst.18.00 Rīgā, Daugavas stadionā, 
Augšielā 1, Rīga, LV-1009. 
Reģistrācija no plkst.17.45. 
Darba kārtībā: biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" valdes vēlēšanas.” 
 
 
Ilona Kojaloviča: Paldies par darbu! 
 
 
Sapulces  vadītājs  Ilona Kojaloviča                       _______________ 
 
 
Sekretārs     Dace Faituša                                          _______________ 


