LVVA valdes sēde Nr.4
Datums:
Vieta:

16.08.2014
Jēkabpils Sporta Centrs

Piedalījās:
(valdes locekļi)
Arvīds Vītols, Laine Kreicere
Mārīte Vilcāne, Aiva Jakubovska
Miervaldis Jaundalders, Dace Faituša

LVVA biedriem un citiem sporta aktīvistiem
aktuālu valdes sēdē skatīto jautājumu un pieņemto lēmumu
selektīvs, konspektīvs atreferējums

1)

Par LVVA 2014. gada biedru sapulces organizēšanu:
Reizē ar obligāto LVVA biedru (vai biedru pārstāvju) sapulci tiks organizēts arī
tradīciju aizsākošs atpūtas pasākums – ar mūziku, ar LVVA konkursa laureātu, un
kustības aktīvistu apbalvošanu.
Par pasākuma konkrētu datumu un vietu lēmums tiks pieņemts nākamajā
(septembra) valdes sēdē - pēc LVVA biedru viedokļu uzklausīšanas un apkopošanas.
Orientējošais datums: oktobra otrā puse – novembra pirmā puse.

2)

Par nākamā (trešā) senioru vieglatlētikas Baltijas Čempionāta organizēšanu:
LVVA valdes pārstāvju apspriedē ar Igaunijas un Somijas Vieglatlētikas Asociācijas
vadības pārstāvjiem Vilandē ir nolemts, ka nākamo Baltijas čempionātu 2015., vai
2016. gadā vajadzētu uzņemties rīkot Latvijai (LVVA).
Galīgais lēmums par čempionāta norises vietu un laiku tiks pieņemts LVVA nākamajā
valdes sēdē – balstoties arī uz Eiropas čempionātā Turcijas pilsētā Izmirā ar
kaimiņvalstu pārstāvjiem plānotajām viedokļu apmaiņu rezultātiem, kā arī izsverot
mūsu pašu intereses un iespējas.
Pirmais mēģinājums noorganizēt Baltijas čempionātu notika pēc LSVS iniciatīvas, kad
2010. gadā Bauskā tas notika - LSVS finālsacensību ietvaros (vai otrādi). Tādējādi Vilandē notika otrais Baltijas čempionāts. Iecerētā regularitāte – 2 gadi.)

3)

Par LVVA konkursa sacensību kalendārā iekļauto Kokneses sacensībām:
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Diemžēl, neparedzētu apstākļu 21. septembrī es Koknesē plānotās rudens sacensības
metējiem šogad nenotiks. Bet ņemot vērā, ka atpazīstamākas šogad jau būs arī
daugavpiliešu organizētās sacensības Višķos (13. septembrī), šo sacensību
„zaudējumu” sevišķi neizjutīsim.

4) Par LVVA biedru bāzes nostiprināšanu, uzskaites pilnveidošanu, biedru
naudas iekasēšanu:
Ir jāpaplašina un jānostiprina asociācijas biedru kontingents. Valdei ir jāpilnveido
atbilstoša datu bāze, dodot iespēju LVVA biedriem ML operatīvi līdzi sekot savu
saistību izpildei. Strādājot ar biedriem jāņem vērā arī tas, ka daļa asociācijas biedru
ikdienā nelieto internetu.
5) Sēdes darba laikā tika arī vērtēta Latvijas pārstāvju dalība jau pieminētajā Baltijas
Čempionātā Igaunijā 2.-3.augustā. Īss vērtējums tam jau ir dots kā LVVA, tā arī LSVS
interneta vietnēs. Tika skatīti vēl citi konkrēti , galvenokārt uz valdes turpmākā
darba organizēšanu attiecināmi jautājumi.

Valdes sēdes formālajā protokolā fiksēto atreferēja

Laine Kreicere
LVVA viceprezidente

Jūsu atsauksmes, ierosinājumus, par ikvienu Jūs interesējošo jautājumu Jūs variet adresēt:
Elektroniskais pasts:
lvva.masters@gmail.com
Telefons:
26410552 (Laine Kreicere)
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