
 

 

Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" 

vienotais reģistrācijas Nr. 4000 8203134 

BIEDRU SAPULCES 

PROTOKOLS Nr.9. 

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils                                                          2020.gada 1.februārī 

 

   Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" atkārtoto 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 18.janvārī Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" mājas lapā  www.lvva.lv 

ievietojusi paziņojumu par Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" atkārtoto biedru sapulces 

sasaukšanu, par biedru sapulces datumu un darba kārtību (pielikums nr.1). 

 

Biedru  sapulces norises vieta: Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils. 

           

Piedalās: Valdes priekšsēdētājs: Guntis Zālītis 

   Valdes locekļi: Laine Kreicere, Aivars Puriņš, Dace Pilsētniece, Ināra Fjodorova, Iraida Zālīte, 

 Dace Brakanska. 

 

Sapulces darba kārtība: 

 

1. Atkārtotās Biedru sapulces par 2019.gadu atklāšana un LVVA prezidenta apsveikuma runa. 

2. Apsveikumi. 

3. Biedru sapulces 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. LVVA 2019.gada pārskata ziņojums. 

8. LVVA revidenta ziņojums. 

9. Debates. 

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

11.  LVVA2019.gada atkārtotās ikgadējās biedru kopsapulces Nr.9 lēmumu projektu 

apstiprināšana. 

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

     13. Dažādi jautājumi. 
 

1.Valdes priekšsēdētājs Guntis Zālītis :  

Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" biedru sapulci paziņo par atklātu. Biedrības valde 

noteikusi sapulces darba kārtību un izsludinājusi to “Biedrību un nodibinājumu likuma” 36.panta 

ceturtās daļas un Statūtu 8.4.punkta noteiktajā kārtībā.  

 

2. 2019.gada vecmeistaru jubilāru sveikšana un LVVA 2019.gada konkursa laureātu apbalvošana.  
 

3. Biedru sapulces darba komisiju (mandātu un balsu skaitītāju) izveidošana un apstiprināšana. 
Valdes priekšsēdētājs Guntis Zālītis: 

  Aicinu ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju divu locekļu sastāvā:  

          1) Ilonu Kojaloviču un 2) Daci Brakansku                                     .  

 

Balso _  100 %    balsis. 

Vienbalsīgi. 

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr. 9.3.Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju divu locekļu sastāvā: 

http://www.lvva.lv/


 

 

          1) Ilonu Kojaloviču un 2) Daci Brakansku                                      

4. Mandātu komisijas ziņojums. 

Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas": 

Kopējo biedru skaits _ 278_; 

Sapulcē klātesošo biedru/pārstāvju skaits _   42_  jeb _15_% (pielikums Nr.2). 

Sapulcē klātesošo balsstiesīgo biedru balsu skaits _42.        

                                                                                 

  5. Mandātu komisijas ziņojuma apstiprināšana. 

  Lūdzu nobalsot.   
  D. Drakanska:  (balsu skaitītājs):   

        Balsoja 42 balsis, no kurām:  

       “Par”     42 balsis jeb 100 %;  

       “Pret”     0 balsis jeb 0 %.  

       “Atturas”  0 balsis jeb 0 %.   

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:  

Nr. 9.5. Saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likuma” 37.panta panta otro daļu un statūtu 8.7. punktu, biedru 

sapulce ir lemttiesīga.   

 

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

Valdes priekšsēdētājs Guntis Zālītis:  Lūdzu nobalsot par darba kārtību un reglamentu, priekšlikums  debašu 

garumam - nepārsniegt 5 minūtes. 

D. Brakanska (balsu skaitītājs):  

 Balsoja  42  balsis, no kurām: 

“Par”      42   balsis jeb 100_ %; 

“Pret” 0    balsis jeb  _0_%. 

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr. 9.6. Apstiprināt Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" Darba kārtību un reglamentu, 

debašu garums - 5 minūtes. 

 

7. LVVA 2019.gada pārskata ziņojums. 
         Valdes priekšsēdētājs Guntis Zālītis  iepazīstina ar 2019.gada atskaites ziņojumu. LVVA budžeta 

ienākumu pamatā ir tikai biedru maksas un pašvaldību dotācijas biedru dalībai sacensībās, naudas līdzekļu 

aprite ir neliela. Apgrozījums salīdzinot ar 2018.gadu ir palielinājies par 15 %. Tas ir saistīts ar iespēju LVVA 

biedriem iegādāties izlases sporta formas, ko nodrošina LVAA, un starptautisko sacensību dalībnieku skaita 

palielināšanās. Tas rada papildus noslodzi LVVA biroja darbā, bet diemžēl šobrīd nevaram nodrošināt birojam 

kaut vai minimālu darba samaksu. 

  2019.gads ir noslēdzies ar finansiāliem zaudējumiem – 695,33 EUR, tas nozīmē, esošās biedru maksas un 

ienākumi nespēj šobrīd segt izdevumus. Valdei turpmākajā darbībā ir jāatrod papildus ienākumu avoti darbības 

nodrošināšanai. 

 
8. LVVA revidenta ziņojums. 

            Revidente Ginta Puriņa iepazīstina ar 2019.gada revidenta ziņojumu. Finanšu pārskats sniedz patiesu un 

skaidru priekšstatu par finanšu stāvokli uz 2019.gada 31.janvāri 

 

9.Debates. 

             9.9.1. Ierosinājums palielināt biedru gada naudas maksu līdz 15,00 EUR. 

Lūdzu biedrus balsot par gada maksu 15,00 EUR.  

I. Kojaloviča (balsu skaitītājs):  

 Balsoja       42     balsis, no kurām: 

“Par”           35     balsis jeb 84 %; 

“Pret”     2       balsis jeb  5%. 

‘’Atturas”    5       balsis jeb  11%. 



 

 

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr. 9.9.1. Apstiprināt Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" minimālo gada biedru maksu 

15,00 EUR. Ieteicams biedru naudu samaksāt gada sākumā pirms sportisti dodas uz sacensībām.  

                 

                9.9.2. Ierosinājums izslēgt biedrus, kuri trīs gadus nav maksājuši LVVA valdes noteikto biedru naudu.  

Lūdzu biedrus nobalsot par priekšlikumu. 

 

I.Kojaloviča (balsu skaitītājs):  

 Balsoja       42     balsis, no kurām, 

“Par”           22     balsis jeb 52 %; 

“Pret”     20     balsis jeb 48%. 

‘’Atturas”    0       balsis jeb  0%. 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr. 9.-9.2 Izslēgt biedrus, kuri trīs gadus nav maksājuši LVVA valdes noteikto biedru naudu. 

 

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

D.Brakanska  (balsu skaitītājs):  

 Balsoja  42   balsis, no kurām, 

“Par”      40   balsis jeb  0_ %; 

“Pret” 0     balsis jeb  0__%. 

‘’Atturas” 2   balsis jeb  5_%.  

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr. 9.-10. Apstiprināt Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" valdes  ziņojumu un 

2019.gada pārskatu.”  

Apstiprināt LVVA revidentes Gintas Puriņas ziņojumu. (pielikumi Nr.4.,5.).  

 

11. Konferences lēmumu pieņemšana.  

11.1. LVVA darbs. Pozitīvi novērtēt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" valdes 

darbu 2019.gadā, turpinot popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu vecmeistaru vidū Latvijā un 

noorganizējot 5. Latvijas Čempionātu Gulbenē.  

LVVA valdes darbu atzīt par labu. 
 

D.Brakanska (balsu skaitītājs):  

 Balsoja   42       balsis, no kurām: 

“Par”       42       balsis jeb 100_ %; 

“Pret” 0         balsis jeb  _0_%. 

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr.9.11.1. LVVA valdes darbu atzīt par labu. 

 

11.2. Izteikt pateicības:  

- V. Bukšam, J. Važņevičam, A. Puriņam par LVVA konkursa punktu skaitīšanu un rezultātu 

apkopošanu; 

- A. Staģim par ilggadēju vecmeistaru Latvijas rekordu statistikas veidošanu; 

- Gulbenes tiesnešu komandai – Dacei Ančai, Ziedonim Lazdiņam par LČ sacensību uzņemšanu un 

organizēšanu. 

 
D.Brakanska (balsu skaitītājs):  

 Balsoja   42       balsis, no kurām: 

“Par”       42       balsis jeb 100_ %; 

“Pret” 0         balsis jeb  _0_%. 

 



 

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr.9.11.2. Izteikt pateicības V. Bukšam, J. Važņevičam, A. Puriņam, A. Staģim, Dacei Ančai, 

Ziedonim Lazdiņam. 

 

11.3. LVVA valdes uzdevumi 2020.gadā: 

- sarīkot LVVA konkursu; 

- sarīkot 6. Latvijas čempionātu (Preiļi); 

- sarīkot LVVA biedru konferenci (kopsapulci); 

- turpināt sadarbību ar Latvijas pašvaldībām vecmeistaru sporta atbalstīšanā; 

- turpināt sadarbību ar LVS un LSVS; 

- turpināt pilnveidot LVVA mājas lapas iespējas informācijas apmaiņai; 

- turpināt pārstāvēt Latviju Starptautiskajā arēnā; 

- turpināt sadarbību ar EMA un WMA. 

 
D.Brakanska (balsu skaitītājs):  

 Balsoja   42       balsis, no kurām: 

“Par”       42       balsis jeb 100_ %; 

“Pret” 0         balsis jeb  _0_%. 

 

PIEŅEMTAIS LĒMUMS: 

Nr.9.11.3. Apstiprināt LVVA uzdevumus 2020.gadā. 
 

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

Nākošo konferenci par 2020.gadu sasaukt ne vēlāk  kā līdz 2021.gada30.janvārim.  

 

13. Dažādi jautājumi. 

 

 

 

 

Guntis Zālītis : Darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu! 

 

 

Sapulces  vadītājs:  Guntis Zālītis      _____________ 

 

 

Protokolētājs:   Dace Pilsētniece                                       ______________ 


