
 

 

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

BIEDRU SAPULCES 
PROTOKOLS Nr.2/2019. 

3.vidusskolas sporta manēža, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils     2019.gada 26.janvārī  

   Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" biedru sapulci atkārtoti sasaukusi 
biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" 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 2019.gada 15.janvārī biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" mājas lapā  
www.lvva.lv ievietojusi paziņojumu par biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" biedru 
sapulces sasaukšanu un  informējusi biedrus par biedru sapulces datumu un darba kārtību (pielikums 
Nr.1). 
 
Valdes priekšsēdētājs A.Vītols:  Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" biedru sapulci 
paziņo par atklātu. Sabiedrības valde noteikusi sapulces darba kārtību un izsludinājusi to “Biedrību un 
nodibinājumu likuma” 36.panta ceturtās daļas un Statūtu 8.4.punkta noteiktajā kārtībā.  
Sapulces darba kārtība: 
1. Konferences darba komisiju izveidošana un apstiprināšana. 
2. Mandātu komisijas ziņojums. 
3. Mandātu komisijas ziņojuma apstiprināšana. 
4. Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" valdes priekšsēdētāja Arvīda Vītola 2018.gada 
atskaites ziņojums. 
5. Revidenta ziņojums. 
6. Revidenta ziņojuma apstiprināšana. 
7. Balsu skaitīšanas komisijas protokola apstiprināšana. 
8. LVVA prezidenta uzruna un kandidātu izvirzīšana valdes sastāvam un revidentam. Citi kandidāti. 
9. Valdes kandidātu un revidenta saraksta apstiprināšana. 
10. Balsošana par valdi un revidentu (strādā balsu skaitīšanas komisija). 
11. Prezidenta kandidātu saraksta apstiprināšana (balso jaunā valde). 
12. Balsošana par prezidentu (balso jaunā valde). 
 
1. Konferences darba komisiju izveidošana un darba kārtības apstiprināšana 
 
1.1. Valdes priekšsēdētājs A.Vītols izsaka priekšlikumu – apstiprināt biedru sapulces darba 
kārtību (pielikums Nr.1) 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Apstiprināt biedru sapulces darba kārtību” 
 
1.2. Valdes priekšsēdētājs A.Vītols aicina ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju divu locekļu sastāvā:  

1) Aiva Jakubovska   2)  Ilona Kojaloviča                                        .  
Balso - 100 % balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju divu locekļu sastāvā: 
1) Aiva Jakubovska  un 2) Ilona Kojaloviča” 

  
1.3. Valdes priekšsēdētājs A.Vītols aicina ievēlēt sapulces vadītāju - Arvīdu Vītolu 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Par sapulces vadītāju apstiprināt Arvīdu Vītolu” 
 
1.4. Valdes priekšsēdētājs A.Vītols aicina ievēlēt sapulces sekretāru – Dace Faituša 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  



 

 

„Par sapulces sekretāru apstiprināt Daci Faitušu” 
 
1.5. Valdes priekšsēdētājs A.Vītols izsaka priekšlikumu - debatēs uzstāties līdz 5 minūtem 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Biedriem debatēs uzstāties ne ilgāk kā 5 minūtes vienam biedram” 
 
2. Mandātu komisijas ziņojums 
Ziņo sapulces sekretārs Dace Faituša:   
Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija": 
Biedru skaits (26.01.2019) - 258 
Sapulcē klātesošo biedru/pārstāvju skaits - 51, jeb 20% (pielikums Nr.2). 
Sapulcē klātesošo balsstiesīgo biedru balsu skaits - 51.   
 
3.  Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" prezidenta Arvīda Vītola 2018.gada 
atskaites ziņojums un revidentes Gintas Puriņas ziņojums 
Valdes priekšsēdētājs A.Vītols iepazīstina ar valdes ziņojumu un revidentes Gintas Puriņas ziņojumu 
(pielikums Nr.3) 
 
3.1. Revidenta ziņojuma apstiprināšana 
A.Jakuboviska un I.Kojaloviča (balsu skaitītāji):  

 Balsoja - 51balsis, no kurām: 
“Par”     - 51 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums: 
LĒMUMS Nr.2/2019-3-1  
”Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" revidenta ziņojumu” 

 
3.2. Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" 2018. gada pārskata apstiprināšana 
A.Jakuboviska un I.Kojaloviča (balsu skaitītāji):  

Balsoja - 51balsis, no kurām: 
“Par”     - 51 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums: 
LĒMUMS Nr.2/2019-3-2.  
“Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes ziņojumu un 2018. 
gada pārskatu.” (pielikums Nr.4 un Nr.5)” 
 
4. Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes priekšsēdētāja uzruna un 
kandidātu izvirzīšana valdes sastāvam un revidentam. Citi kandidāti. Valdes un revidenta 
ievēlēšana. 
A.Vītols ierosina valdes sastāvam un revidentam izvirzīt:  
                 1. Gunti Zālīti  
                 2 .Laini Kreiceri 
                 3. Daci Brakansku 
                 4. Daci Faitušu 
                 5. Ināru Fjodorovu 
                 6. Iraīdu Zālīti 
                 7. Aivaru Puriņu. 
     8. revidents – Ginta Puriņa 
Iepazīstināšana un diskusijas par izvirzītajiem kandidātiem. 
Gunta Zālīša uzruna un redzējums par turpmāko LVVA darbību, nākotnes mērķiem. 
 
4.1. Valdes priekšsēdētājs A.Vītols izsaka priekšlikumu – balsot par visu valdes kandidātu sarakstu 
kopumā 
Balso 
A.Jakuboviska un I.Kojaloviča (balsu skaitītāji):  



 

 

Balsoja - 51balsis, no kurām: 
“Par”     - 51 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums ir:  
“Tā kā izvirzīto kandidātu skaits ir atbilstošs biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu 
asociācija" statūtos noteiktajam, balsot par visu valdes locekļu kandidātu sarakstu un revidentu 
kopumā” 
 
4.2. Valdes priekšsēdētājs A.Vītols izsaka priekšlikumu – balsot par valdes locekļu un revidenta 
apstiprināšanu 
Balso 
A.Jakuboviska un I.Kojaloviča (balsu skaitītāji):  

Balsoja - 51balsis, no kurām: 
“Par”     - 51 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums ir: 
LĒMUMS Nr.2/2019-4-1. 
“Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdi sekojošā sastāvā: 
Guntis Zālītis, Laine Kreicere, Dace Brakanska, Dace Faituša, Ināra Fjodorova, Iraīda Zālīte, 
Aivars Puriņš. 
Apstiprināt par biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" revidentu Gintu Puriņu” 
 
5. Prezidenta kandidātu saraksta apstiprināšana. Balsošana par prezidentu. 
 
5.1. Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes locekle Dace Faituša izvirza 
valdes priekšsēdētāja (prezidenta) amatam Gunta Zālīša kandidatūru  
Balso (Dace Brakanska, Dace Faituša, Ināra Fjodorova, Iraīda Zālīte, Aivars Puriņš, Guntis Zālītis) 
A.Jakuboviska (balsu skaitītājs):  

Balsoja – 6 balsis, no kurām: 
“Par”     - 5 balss jeb 83 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb  0 %. 
“Atturas”-1 balsis jeb 17%. 

Pieņemtais lēmums ir: 
LĒMUMS Nr.2/2019-5-1. 
Apstiprināt Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes priekšsēdētāja 
(prezidenta) amatā Gunti Zālīti. 
 
5.2. Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes priekšēdētājs Guntis Zālītis 
izvirza valdes priekšsēdētāja vietnieku (viceprezidentu) amatiem Laini Kreiceri un Daci 
Brakansku 
Balso (Dace Brakanska, Dace Faituša, Ināra Fjodorova, Iraīda Zālīte, Aivars Puriņš, Guntis Zālītis) 
A.Jakuboviska (balsu skaitītājs):  

Balsoja - 6 balsis, no kurām: 
“Par”    - 6 balss jeb 100 %; 
“Pret”   - 0 balsis jeb  0 %. 

Pieņemtais lēmums ir: 
LĒMUMS Nr.2/2019-5-2. 
Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes priekšsēdētāja vietnieku 
(viceprezidentu) amatos Laini Kreiceri un Daci Brakansku. 
 
A.Vītols: Darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu! 
 
 
Sapulces vadītājs:  Arvīds Vītols    ___________________ 
 
 
Sekretārs:   Dace Faituša                                         ___________________ 


