Biedrība „LATVIJAS SPORTA JOGAS FEDERĀCIJA”

VALDES SĒDES PROTOKOLS
Salaspilī, Rīgas ielā 39
2018.gada 5.martā

Nr. 1/VS-2018

Sēdē piedalās: Aleksejs Pavlovs (LSJF valdes priekšsēdētājs, prezidents) un Iveta
Kalniņa (LSJF valdes locekle, ģenerālsekretāre)
Sēdes vadītājs: Aleksejs Pavlovs
Sēdi protokolē: Iveta Kalniņa
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.

Ikgadējās Biedru sapulces sasaukšana;
Sacensību kalendāra 2018.gadam apstiprināšana;
Latvijas čempionāta organizēšanas un tehniskie jautājumi;
Komandas sastāvs Pasaules čempionātam Beijing 01.-02.12. 2018.

1.Ikgadējās Biedru sapulces sasaukšana:
Aleksejs Pavlovs informē, ka biedrības gada pārskats par 2017.gadu ir sagatavots, ka
arī ir saņemts revidenta ziņojums par pārskata atbilstību visos būtiskajos aspektos
normatīvo aktu prasībām un ierosina sasaukt ikgadējo Biedru sapulci gada pārskata
apstiprināšanai.
Nolemj: Sasaukt ikgadējo kārtējo Biedru sapulci 21.03.2018., par to nosūtot biedriem
rakstveida paziņojumu 05.03.2018. (Par -2; Pret-0; Nepiedalās -0.
2. Sacensību kalendāra 2018.gadam apstiprināšana:
Iveta Kalniņa ziņo, ka, pamatojoties uz informāciju no Starptautiskās Sporta Jogas
Federācijas par Pasaules čempionāta norisi 2018.gada 1.-2. decembrī, ir nepieciešams
2018.gadā organizēt vismaz divas sacensības, t.sk. kvalifikācijas un Latvijas
čempionātu, nosakot labākos sportistus katrā vecuma kategorijā. I.Kalniņa piedāvā
organizēt 07.07.2018. Kvalifikācijas sacensības un 27.10.2018. Latvijas čempionātu.
Vieta: Salaspils sporta nams, Smilšu iela 1, Salaspils.
Nolemj: Organizēt divas sacensības 2018.gadā, t.sk. 07.07.2018.Kvalifikācijas
sacensības un 27.10.2018. Latvijas čempionātu. Vieta: Salaspils sporta nams, Smilšu
iela 1, Salaspils. Sagatavot sacenību nolikumus. (Par – 2; Pret – 0; Nepiedalās – 0).
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3.Latvijas čempionāta organizēšanas un tehniskie jautājumi:
Iveta Kalniņa ziņo, ka Latvijas čempionāta organizēšanai tiks izmantots finansējums
no sportistu maksājumiem par dalību sacensībās. Ņemot vērā, ka citu finanšu līdzekļu
biedrībai šobrīd nav, nepieciešamības gadījumā tiks izmantoti Ivetas Kalniņas
personīgie finanšu līdzekļi kā bezprocentu aizdevums federācijai sacensību izdevumu
segšanai. I.Kalniņa ziņo, ka uz doto brīdi ir rezervētas divas telpas Salaspils sporta
namā, t.sk. sacnsību norises zāle un iesildīšanās zāle sportistu vajadzībām.
I.Kalniņa informē, ka, saskaņā ar SSJF noteikumiem, Latvijas čempionāts tiks
organizēts divos posmos: Pirmais posms un Fināls katrā vecuma grupā.
Nolemj: Izmantot sportistu sacensību dalības maksu un, nepieciešamības gadījumā,
papildināt ar aizdevumu federācijai no I.Kalniņas personīgajiem finanšu līdzekļiem
sacensību izdevumu segšanai. Sagatavot LČ nolikumu, atbilstoši SSJF noteiktajām
prasībām (Par -2; Pret -0; Nepiedalās -0).
4.Komandas sastāvs Pasaules čempionātam 01.-02.12.2018.Beijing, Ķīna:
I.Kalniņa piedāvā noteikt komandas sastāvu dalībai Pasaules čempionātā Ķīnā, ņemot
vērā kvalifikācijas sacensību un Latvijas čempionāta rezultātus. Saskaņā ar Pasaules
čempionāta nolikumu, katra dalībvalsts drīkst pieteikt ne vairāk, kā 6 sportistus.
Nolemj: Noteikt sportistu komandu dalībai Pasaules čempionātā 2018 pēc Latvijas
čempionāta norises, bet ne vēlāk, kā 2018.gada 1.novembrī (Par -2; Pret – 0;
Nepiedalās – 0).

Valde vienojas nākamo valdes sēdi sasaukt pēc nepieciešamības, taču ne vēlāk, kā
2018.gada 1.novembrī.

Valdes sēdes vadītājs __________________________ A.Pavlovs
Protokolēja: ___________________________________I.Kalniņa
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