
 

 

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

BIEDRU SAPULCES 
PROTOKOLS Nr.2/2022. 

Olimpiskā centra ”Ventspils”, Sporta ielā 7/9, Ventspils     2022. gada 29. 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 2022.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 G.Zālītis:  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) Kopsapulces atklāšana un balsu skaitītāju apstiprināšana. 
2) Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru skaitu  
3) Darba kārtības un reglamenta apstiprināšana  
4) 2021.gada pārskata ziņojums – Prezidents Guntis Zālītis un Revidenta ziņojums  
5) Debates un jautājumi par ziņojumiem 
6) 2021.gada pārskata ziņojuma un LVVA revidenta ziņojuma apstiprināšana. 
7) Valdes locekļu amatu kandidātu prezentācijas, debates un jautājumi amatu kandidātiem  
8) Vēlēšanas: 7 valdes locekļu vēlēšanas  
9) Labojumi LVVA Statūtos,  debates un statūtu labojumu apstiprināšana  
10) Biedru sapulces noslēgums, nākošās konferences (par 2022.gadu) laika un vietas 
noteikšana. 

 
1. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis ar īsu uzrunu atklā biedru sapulci un aicina ievēlēt balsu skaitītāju  

1) Valdis Ņilovs   
Balso - 100 % balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Apstiprināt par balsu skaitītāju: Valdi Ņilovu 
 
2. Balsu skaitītāja ziņojums 
Ziņo balsu skaitītājs Valdis Ņilovs:   
Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija": 
Biedru skaits (29.01.2022) - 289 
Sapulcē klātesošo (reģistrējušos) biedru/pārstāvju skaits - 18, jeb 6,23% (pielikums Nr.2). 
Sapulcē klātesošo balsstiesīgo biedru balsu skaits - 18.   
 
3. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis izsaka priekšlikumu – apstiprināt biedru sapulces darba kārtību 
(pielikums Nr.1) 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Apstiprināt biedru sapulces darba kārtību” 
 
3.1. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis aicina ievēlēt sapulces vadītāju – Gunti Zālīti 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Par sapulces vadītāju apstiprināt Gunti Zālīti” 
 
3.2. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis aicina ievēlēt sapulces sekretāru – Daci Brakansku 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 



 

 

Pieņemtais lēmums ir:  
„Par sapulces sekretāru apstiprināt Daci Brakansku” 
 
3.3. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis izsaka priekšlikumu - debatēs uzstāties līdz 3 minūtēm 
Balso - 100% balsis (vienbalsīgi) 
Pieņemtais lēmums ir:  
„Biedriem debatēs uzstāties ne ilgāk kā 3 minūtes vienam biedram” 
 
4.  Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" prezidenta Gunta Zālīša 2021.gada 
atskaites ziņojums un revidentes Gintas Puriņas ziņojums 
Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis iepazīstina ar valdes ziņojumu un aicina novērtēt LVVA valdes darbu 2021. 
gadā ar “ļoti labi”. Turpmāk tiek iepazīstināti ar revidentes Gintas Puriņas ziņojumu (pielikums Nr.3) 
 
5.  Debates par 2021.gada atskaites ziņojumu un revidentes ziņojumu 
Jautājumu un iebildumu par ziņojumiem nav 
 
6.1. Revidenta ziņojuma apstiprināšana 
V. Ņilovs (balsu skaitītājs):  

 Balsoja – 18 balsis, no kurām: 
“Par”     - 18 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums: 
LĒMUMS Nr.2/2022-1  
”Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" revidenta ziņojumu” 

 
6.2. Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" 2021. gada pārskata apstiprināšana 
V. Ņilovs (balsu skaitītājs):  

 Balsoja – 18 balsis, no kurām: 
“Par”     - 18 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums: 
LĒMUMS Nr.2/2022-2.  
“Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes ziņojumu un 2022. gada 
pārskatu.” LVVA valdes darbu novērtēt ar “ļoti labi”. 
 
7. Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdes priekšsēdētāja uzruna un 
kandidātu izvirzīšana valdes sastāvam un revidentam. Valdes un revidenta ievēlēšana. 
G. Zālītis informē, ka valdes sastāvam un revidentam izvirzīti:  
                 1. Guntis Zālītis  
                 2 .Laine Kreicere 
                 3. Dace Brakanska 
                 4. Dace Pilsētniece 
                 5. Ināra Fjodorova 
                 6. Aiva Jakubovska 
                 7. Aivars Puriņš. 
     8. revidents – Ginta Puriņa 
Iepazīstināšana un diskusijas par izvirzītajiem kandidātiem. 
Gunta Zālīša uzruna un redzējums par turpmāko LVVA darbību, nākotnes mērķiem. 
 
8. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis izsaka priekšlikumu – balsot par visu valdes kandidātu sarakstu 
kopumā 
Balso 
V. Ņilovs (balsu skaitītājs):  

 Balsoja – 18 balsis, no kurām: 
“Par”     - 18 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” 
 
8.2. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis izsaka priekšlikumu – balsot par valdes locekļu un revidenta 
apstiprināšanu 
Balso 
V. Ņilovs (balsu skaitītājs):  

 Balsoja – 18 balsis, no kurām: 
“Par”     - 18 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums ir: 
LĒMUMS Nr.2/2022-3. 
“Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" valdi sekojošā sastāvā: 
Guntis Zālītis, Laine Kreicere, Dace Brakanska, Dace Pilsētniece, Ināra Fjodorova, Aiva 
Jakubovska, Aivars Puriņš. 
Apstiprināt par biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" revidentu Gintu Puriņu” 
 
9. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis iepazīstina ar paredzamajiem statūtu grozījumiem, to būtību un 
nepieciešamību  
 
9.1. Par biedrības nosaukuma maiņu 
Esošā redakcija: 
“1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" (turpmāk tekstā – 
Biedrība), saīsināti-LVVA. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Veterans 
(Masters) Athletic Association”.” 
 
Piedāvātā redakcija: 
“Biedrības nosaukums ir "Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija" (turpmāk tekstā 
– Biedrība), saīsināti - LVVA. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian 
Masters Athletic association”.” 
 
Skaidrojums: 
Ņemot vērā, ka EMA un WMA apzināti (un uzsverot to) nelieto vārdu “veterans” - veterāns, bet 
lieto “masters” – meistars, un sekojot šo organizāciju ieteikumam, LVVA valde izvirza LVVA 
kopsapulcei nosaukuma maiņu, nomainot vārdu “veterānu” ar “vecmeistaru”.   
 
Balso 
V. Ņilovs (balsu skaitītājs):  

 Balsoja – 18 balsis, no kurām: 
“Par”     - 18 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums ir: 
LĒMUMS Nr.2/2022-4. 
“Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" nosaukuma maiņu uz 
"Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija" un statūtu punktu 1.1. izteikt sekojošā 
redakcijā: 
“1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Vieglatlētikas vecmeistaru asociācija" (turpmāk 
tekstā – Biedrība), saīsināti - LVVA. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir 
„Latvian Masters Athletic association”.” ” 
 
9.2. Par biedrības kopsapulces sasaukšanu 
Esošā redakcija: 
“7.2. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz reizi gadā - ne vēlāk kā līdz nākošā gada 
30.janvārim.” 
 



 

 

Punktu 7.2. izteikt sekojošā redakcijā -  
“7.2. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz reizi gadā - ne vēlāk kā līdz nākošā gada 
30.martam.” 
 
Skaidrojums: 
Izmaiņas saistītas ar LVVA gada pārskata un finanšu pārskata sagatavošanu, kurš jāapstiprina 
biedru kopsapulcē un jāiesniedz VID (līdz 31. martam). 
Tā kā kopsapulcē nekad pirmajā reizē nav kvoruma, tad nākošo sasauc pēc 2 nedēļām. Ja statūtos 
paredzēts, ka kopsapulcei jānotiek līdz 30. janvārim, tad otro sasauc 2 nedēļas pirms – vismaz 15. 
janvārī. Kurai materiāli jāsagatavo nedēļu pirms – 8. janvāris. Finanšu gads beidzas 31. 
decembrī. Jāsavelk kopsavilkumi, revidenta ziņojums utt, kam atliek 6 dienas. Līdz ar ko nav 
mērķtiecīga šī steiga, ja VID pārskatus var iesniegt līdz 31. martam. 
 
Balso 
V. Ņilovs (balsu skaitītājs):  

 Balsoja – 18 balsis, no kurām: 
“Par”     - 18 balss jeb 100 %; 
“Pret”    - 0 balsis jeb 0 %. 

Pieņemtais lēmums ir: 
LĒMUMS Nr.2/2022-5. 
“Apstiprināt biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" kopsapulces sasaukšanas  
kārtību un statūtu punktu 7.2. izteikt sekojošā redakcijā: 
 
“7.2. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz reizi gadā - ne vēlāk kā līdz nākošā gada 
30.martam.” 
 
10. Valdes priekšsēdētājs G.Zālītis pateicas par operatīvo un kvalitatīvo darbu pilnsapulcē un 
nākamas kopsapulces datumu iesaka noteikt 2023. gada februārī vai martā.  
 
 
 
Sapulces vadītājs:  Guntis Zālītis    ___________________ 
 
 
Sekretārs:   Dace Brakanska                                       ___________________ 
  



 

 

Pielikums Nr.1 
 
 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

 
  



 

 

Pielikums Nr.3 
 

 


