
 

 

Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" 

vienotais reģistrācijas Nr. 4000 8203134 

BIEDRU SAPULCES 

PROTOKOLS Nr.8. 

Ķekavas Sporta klubs “Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts,  LV-2123.   2020.gada 18.janvārī  

 

   Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" biedru sapulci sasaukusi Biedrības "Latvijas 

Vieglatlētikas veterānu asociācijas"  valde “Biedrību un nodibinājumu likuma” 36.panta ceturtās daļas un 

Statūtu 8.4.punkta noteiktajā kārtībā, biedriem paziņojot par biedru sapulci  un tās darba kārtību. 

 Valde 2020.gada 2.janvārī Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" mājas lapā  

www.lvva.lv ievietojusi paziņojumu par Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" biedru 

sapulces sasaukšanu  un ar elektroniskā pasta starpniecību informējusi biedrus par biedru sapulces datumu un 

darba kārtību (pielikums nr.1). 

 

Biedru  sapulces norises vieta: Ķekavas Sporta klubs “Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts,  LV-2123. 

           

Piedalās valdes locekļi: Laine Kreicere, Aivars Puriņš, Dace Faituša, Dace Brakanska, Iraida Zālīte, 

 Ināra Fjodorova un  

biedrības biedri saskaņā ar sarakstu  - 16 pārstāvji (pielikums Nr.2).  

       

Sapulces darba kārtība: 

1. Biedru sapulces atklāšana un LVVA prezidenta apsveikuma runa. 

2. Apsveikumi. 

3. Konferences darba komisiju (mandātu un balsu skaitītāju) izveidošana un apstiprināšana. 

4. Mandātu komisijas ziņojums.  

5. Mandātu komisijas ziņojuma apstiprināšana. 

6. Darba kārtības un reglamenta apstiprināšana (t.sk. debašu runas garums). 

7. Balsu skaitītāju apstiprināšana.  

8. LVVA 2019.gada pārskata ziņojums. 

9. LVVA revidenta ziņojums. 

10. Debates. 

11.        LVVA 2019.gada pārskata ziņojuma un LVVA revidenta ziņojuma apstiprināšana. 

12.        Konferences noslēgums, nākošās konferences (par 2020.gadu) laika un vietas noteikšana. 
 

      

1. Biedru sapulces atklāšana. 

Valdes priekšsēdētāja vietniece Laine Kreicere: 

Sapulcē klātesošo biedru/pārstāvju skaits – 16 jeb 6%. 

Kvoruma trūkuma dēļ šodienas biedru sapulce nav lemttiesīga, jo tajā piedalās mazāk kā puse no biedriem. 

Tāpēc ierosinu sasaukt atkārtotu biedru sapulci 2020.gada 1.februārī Jēkabpilī uzreiz pēc 

sacensībām vieglatlētikā. Aicinājumu LVVA biedriem uz sapulci publicēt LVVA mājaslapā jau 

šodien. 

 

Balso: 100 %    balsis – 16 pārstāvji.  

Vienbalsīgi. 

 

8.1.Pieņemtais lēmums ir:  

                     Apstiprināt 2020.gada  atkārtotās  LVVA kopsapulces laiku un vietu - 2020.gada.1.februāri, uzreiz 

pēc sacensībām vieglatlētikā, plkst.17:30.  

Izsūtīt LVVA biedriem aicinājumus uz atkārtoto sapulci un publicēt informāciju LVVA mājaslapā.          

 

 

L. Kreicere: Paldies par ierašanos un darbu! 

 

http://www.lvva.lv/


 

 

 

Sapulces  vadītāja:    Laine Kreicere      _____________ 

 

 

Sapulci protokolēja:        Dace Pilsētniece                                                   ________________ 


