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LVA VALDES SAPULCES PROTOKOLS 

2011.gada 11.maijā Rīgā, A.Sakses ielā 19a 
Sapulces sākums pl. 18:00 
 
Piedalās: 
Aivars Aksenoks, prezidents 
Māris Birzulis, viceprezidents 
Elmārs Smiltenieks, valdes loceklis 
Jānis Preiss, valdes loceklis 
Romualds Zelčs, valdes loceklis 
 
Protokolē: 
Dace Kurpniece 
 
Dienas kārtības jautājumi: 
 

1. LVA – juridisku personu biedrības statuss 
2. Valdes skaitliskais sastāvs 
3. LVA finansu situācija 
4. Biedru sapulce 

 
1. LVA – juridsiku personu biedrības statuss 

• Sapulce tika sasaukta galvenokārt, lai atrisinātu jautājumu par juridisko 
personu biedru naudām, kas ļautu sabalansēt budžetu.  

Tiek spriests par biedra naudām pie dažāda biedru skaita klubos un organizācijās, un tiek 
nolemts noteikt sekojošas biedra naudas: 
• Juridiskām biedrībām, kas kļūst par LVA biedriem, gada maksa ir Ls 50.00 + Ls 

20.00 par katru reģistrēto numuru; (jauniešiem līdz 18g.v. – Ls 10 par reģistrēto 
numuru). Juridiskajai biedrībai, kas ir LVA biedrs, ir viena balss biedru sapulcēs. 

• Asociētajām juridiskām personām biedra maksa ir Ls 20.00 gadā + Ls 20.00 par katru 
reģistrēto numuru (jauniešiem līdz 18 g.v. – Ls 10:00 par katru reģistrēto numuru). 
Nav balss tiesību biedru sapulcēs.  

• Asociētajam biedram tiek noteikta gada biedra nauda Ls 35.00, par ko tas saņem 
vienu buras numuru un tam nav balss tiesību biedru sapulcēs.  

Turklāt sacensību reitingā tiek iekļauti tikai tie biedri, kuri ir samaksājuši biedra naudu un 
saņēmuši oficiālu numuru no LVA.  
Par izmaiņām LVA biedru sarakstos katra juridiskā persona sniedz informāciju vismaz 
reizi mēnesī.  
Jaunie tarifi stājas spēkā ar 01.01.2012; līdz tam ir pārejas periods. 
 
Lēmums nr 1. Iekļaut šo informāciju LVA biedru sapulces dienas kārtībā. 
 
2. Valdes skaitliskais sastāvs 
Šis ir viens no statūtu grozījumu punktiem; ir secināts, ka 7 valdes locekļi nav 
nepieciešami, tas neļauj veikt konstruktīvu darbību. Jaunajos statūtos vajadzētu paredzēt 
3 valdes locekļu sastāvu. Pašreizējais valdes skaitliskais sastāvs paliek spēkā līdz 
Biedrības kļūšanai par juridisko personu biedrību (01.01.2012). 



 

Page 2 

Lēmums nr 2: Iekļaut statūtu izmaiņās valdes skaitliskā sastāva izmaiņas, paredzot 3 
LVA valdes locekļus. 
 
3. LVA finansu situācija 
LVA veic sekojošas funkcijas: 

• Uztur sacensību reitingu; 
• Organizē LK sacensības; 
• Ir tehniskais LČ organizators; 
• Uztur buru numuru reģistru 

 
Ir jānodefinē visas izmaksas, uz ko tiek tērētas biedra naudas (biedra nauda IWA par 
LVA biedru dalību starptautiskajās sacensībās, biedra nauda LZS, grāmatvedība, 
administrācija u.c.), no kā izriet arī juridisko personu biedra naudu aprēķins.  
 
Lēmums nr. 3: apkopot visas izmaksu pozīcija; ar tām iepazīstināt biedrus  
 
4. Biedru sapulce 
Biedru sapulce notiks otrdienā, 31.maijā; reģistrācija pl. 18:00, sākums pl. 18:30. Vieta: 
A.Sakses iela 19a. 
Ja nebūs kvorums, atkārtota sapulce 14.jūnijā, reģistrācija pl. 18:00, sākums pl. 18:30 
 
 

 
 
Sapulces beigas pl. 20:00 
    
 
 
 
 
 
 


