LVVA valdes sēdes Nr.1-2016 protokols
Datums: 31.01.2016.
Vieta: Rīgas Sporta manēža, Maskavas iela 160, Rīga
Sēdes sākums plkst.: 15.30
Sēdes beigas plkst.: 17.00
Sēdi vada: Latvijas Vieglatlētikas Veterānu asociācijas prezidents Arvīds Vītols
Sēdē piedalās: Arvīds Vītols, Laine Kreicere , Mārīte Vilcāne, Dace Faituša, Juris Lebedoks , Iraida
Zālīte, Aivars Puriņš .
DARBA KĀRTĪBA:
1. Pienākumu sadale – LVVA valdes locekļiem. Ziņo valde.
2. Gatavošanās EČ Itālijā – dalībnieku saraksts, relīze par dalībniekiem, sacensību rezultātu publiskošana.
3. LČ Liepājā – Guntis ,Zālītis, Guntis Grantiņš – gatavošanās (nolikums, medaļas un citi jautājumi )
4. Baltijas Valstu čempionāts Viļņā – LV izlases saraksts, autobuss un naktsmītnes.
5. Vēstules pašvaldībām par LVVA biedriem. Biedru maksas. Ziņo valdes locekļi.
6. LV formas no LVS. Ziņo Laine Kreicere.
7. Par aktuālo statūtos.
8. Par aktualitātēm vieglatlētikā. Starptautiskā rangu tabula. Apaļas dzimšanas dienas un visu biedru dzimšanas
dienas.
9. Par valdes sēdēm, to norises kārtību.
10. Dažādi jautājumi.

1. Pienākumu sadale. Nolemts:
Arvīds Vītols - Nolikumu LVVA posmiem vasarā un ziemā sastādīšana, kā arī ierosinājumu un
priekšlikumu apkopošana.
Laine Kreicere - sabiedriskās un Starptautiskās attiecības, pārstāvēšana EMA un WMA.
Mārīte Vilcāne - darbs ar konkursa rezultātu apkopošanu. Jubilāru apsveikšana mājas lapā.
Dace Faituša - sekretāre (sēžu protokolēšana), mājas lapas struktūra un informācijas ievietošanas
kārtība un foto.
Juris Lebedoks - fotoreportāžas, grāmatvedības jautājumi, pārstāvēšana EMA un WMA.
Iraida Zālīte - darbs ar Starptautiskajām sacensībām (dalībnieku apkopošana, sacensību kalendāra
izveidošana) un rezultātu atspoguļošana mājas lapā.
Aivars Puriņš – LVVA konkursa un vietējo sacensību rezultātu ievadīšana un apkopošana pa
sacensību posmiem. Apzināt iespējas par vasaras posma sacensību organizēšanu.
Jānis Važņevičs - informāciju mājas lapā strukturizēt un ievietot sadaļās atbilstoši tēmai.
2. Gatavošanās EČ Itālijā . Nolemts:
- Apzināt sportistus, kuri dodas uz Eiropas čempionātu vieglatlētikā Itālijā.
- Lainei Kreicerei sekot pieteikšanās procesam, apstiprināt valsts izlases sportistu sarakstu.
- Arvīdam Vītolam EČ veikt komandas menedžera pienākumus un pārstāvēt Latviju EMA sanāksmēs
- Iraīdai Zālītei, Jurim Lebedokam sekot līdzi un apkopot sacensību rezultātus, sniegt informāciju par
sasniegtajiem rezultātiem LVVA mājas lapā.

3. Latvijas čempionāts Liepājā , organizēšana. Nolemts:
- Medaļas – no Latvijas Vieglatlētikas Savienības.
- Sacensību organizēšana – Liepājas pašvaldība kopā ar Liepājas Sporta klubu – Gunti Grantiņu.
4. Baltijas Valstu čempionāts Viļņā. Nolemts:
- Apzināt sportistus, kuri vēlas doties uz Baltijas Valstu čempionātu. Laine Kreicere, Iraīda
Zālīte.
- Risināt radušos jautājumus sakarā ar sportistu dzīvošanu čempionāta laikā. Laine Kreicere.
- Apzināt centralizēta transporta nepieciešamību uz Viļņu. Izskatīt iespējamos variantus un
transporta piedāvājumus, cenas, utt. Dace Faituša.
5. Vēstules pašvaldībām par LVVA biedriem . Biedru maksas.
Nolemts:
- Meklēt sadarbības iespējas ar pašvaldībām un Sporta klubiem. Izsūtīt sadarbības vēstules
visiem aktīvajiem novadiem – Līvāni, Rēzekne, Madona, Daugavpils, Ventspils, Preiļi ,
Valmiera u.c.
(Statūti - 4.1 Par Biedrības biedru var kļūt biedrības – sporta klubi, citas juridiskas organizācijas, kā arī fiziskas personas, kas atzīst Biedrības
statūtus, un apņemas atbalstīt Biedrību tās mērķu sasniegšanā. Iestāšanās pieteikuma formu, un tai klāt pievienojamo dokumentu sarakstu
nosaka Biedrības valde.)

-

LVVA mājas lapā publicēt aktīvo biedru sarakstu , kuri ir samaksājuši biedru gada maksu.
Valdei ir jāpilnveido atbilstoša datu bāze, dodot iespēju LVVA biedriem ML operatīvi sekot
savu saistību izpildei.

6. LV formas no LVS . Nolemts:
- Līdz 29.februārim apzināt vajadzīgo LVVA biedru sporta formu skaitu, izmēru un veidus. Pasūtīt
sporta formas firmā Joma. Atbildīgā Laine Kreicere, M. Vilcāne.
7. Par aktuālo statūtos. Nolemts:
- Izvēlēties novadu pārstāvjus, labākai sadarbībai un informācijas apmaiņai.
(saskaņā ar Statūtiem 8.3. Konferencē ar balsstiesībām ir tiesīgi piedalīties visi biedri. Katram biedram ir viena balss. Biedram
nav balsstiesību Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajos gadījumos. Juridiskie biedri konferencē piedalās ar rakstiski
pilnvarotu pārstāvju starpniecību. Ar valdes lēmumu Biedrības lielākajiem juridiskajiem biedriem dalībai konferencē var tikt
noteikta lielāka pārstāvniecība).

8. Par aktualitātēm Vieglatlētikā , Starptautiskā rangu tabula, apaļas dzimšanas dienas un visu
biedru dzimšanas dienas.
Nolemts:
- Starptautiskā rangu tabulā ievietot tikai lielo sacensību rezultātus – Baltijas Valstu čempionāts,
Latvijas čempionāts un LSVS 53. Pašvaldību sporta spēles.
- Starptautiskā ranga tabulā ievietot tikai to sacensību rezultātus, kur ir elektroniskā laika fiksēšana.
- Izstrādāt sistēmu un kārtību par dzimšanas dienas apsveikumiem LVVA mājas lapā. Atbildīgā Mārīte
Vilcāne.
9. Par valdes sēdēm, gada konferencēm , to norises kārtību. Nolemts:
- LVVA konferences vadīšana - Juris Lebedoks.
- Katru nākamo LVVA sēdi sasaukt ik pēc diviem mēnešiem.
Valdes sēdi protokolēja: Dace Faituša.

