LATVIJAS SVARCELŠANAS KLUBU APVIENĪBA
LATVIAN WEIGHTLIFTING CLUBS UNION
Reģ.Nr. 40008071995, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601
e-pasts: lska.nfo@gmail.com; Mob. tālrunis +371 29232858

Biedru sapulces P R O T O K O L S Nr. 06/2017
Ventspilī, 2017.gada 08.septembrī
Pamatojoties uz Biedrības „Latvijas Svarcelšanas Klubu Apvienība” (turpmāk –
LSKA), statūtiem, LSKA valde, 2017.g. 08.septembrī sasauca kopsapulci. Uzaicinājums
uz LSKA juridisku biedru kopsapulci tika izsūtīts elektroniski 2017.g. 19.augusta
visiem juridiskiem biedriem.
LSKA biedru sapulcē piedalās:
1. Svarcelšanas un atlētiskās vingrošanas klubs "Vārpa-L" – 1 balss;
2. Ogres novada sporta centrs – 1 balss;
3. Ogres svarcelšanas klubs – 1 balss;
4. Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola – 1 balss;
5. Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes sporta skola „Spars” – 1 balss;
6. Sporta klubs „Dobeles Atlēts” – 1 balss;
7. Balvu rajona Bērnu un jaunatnes sporta skola – 1 balss;
8. Ludzas rajona sporta skola – 1 balss;
9. Dobeles rajona sporta skola – 1 balss.
Sapulce ir lemttiesīga, jo tajā ieradušies 9 (deviņi) no 10 (desmit) Biedrības biedriem, kas
sastāda 50 %.
Sapulci vada: valdes priekšsēdētājs Eduards Andruškēvičs
Sapulci protokolē: Ulvis Bērzons
Dienas kārtība:
1. LSKA 2017. gada budžeta izskatīšana/ iepazīšana ar precizētām tāmēm;
2. Apspriede par Latvijas izlases sportistu gatavošanos Eiropas čempionātam jauniešiem
U-15, U-17 vecuma grupā svarcelšanā un Eiropas čempionātam junioriem U-20, U-23
vecuma grupā svarcelšanā;
3. Iepazīstināšana ar LSKA mājaslapas lietošanu: www.lska.lv;
4. Kontrolnormatīvu svarcelšanā (MT-4 - ASM) apstiprināšana.

Ievērojot Biedrības Statūtos noteiktās biedru pilnvaras, Biedrības biedri, atklāti balsojot
izskatīja sekojošus darba kārtības jautājumus:
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1. Valdes priekšsēdētājs Eduards Andruškēvičš iepazīstiņāja visus klātesošos biedrus ar
to, kā 2017. gadā tiek izmantoti biedrības LSKA budžeta līdzekļi un to, kā ir plānots
izmantot vēl pieejamos līdzekļus .
2. Valdes priekšsēdētājs, kā arī galvenais izlases treneris Eduards Andruškēvičš
izklāstīja savas domas par valsts izlases gatavību dalībai Eiropas un Pasaules
čempionātos visās vecuma grupās. Tika pārrunāts to cik sportisti ir gatavi šī gada
galvenajām sacensībām un arī tas kādi ir mērķi nākamā gada galvenajām sacensībām.
3. Ulvis Bērzons iepazīstināja klātesošos biedrus ar LSKA mājas lapu un to, kā tā
darbojas.
4. E.Andruškēvičs iepazīstina LSKA biedrus ar jauniem kontrolnormatīviem svarcelšanā
(MT-4 - ASM), kurus izstrādāja LSKA treneru padome.
Apstiprināt kontrolnormatīvus svarcelšanā (MT-4 - ASM). Iesniegt grozījumus LR
Izglītības un zinātnes ministrijā un Latvijas svarcelšanas federāciju Padomē. Ielikt jaunus
kontrolnormatīvus svarcelšanā LSKA mājās lapā www.lska.lv un informēt visus
svarcelšanas sporta skolas un klubus par to.
Balsojums:
“Par” – 9
“Pret” – 0
“Atturas” – 0
Tā kā citi jautājumi netiek ierosināti izskatīt biedru kopsapulcē, sapulces vadītājs pasludina
sapulci par slēgtu.
PARAKSTI:
1. Sapulces vadītājs/ Valdes priekšsēdētājs

/E.Andruškēvičs/

2. Valdes loceklis

/V.Hamiduļļins/

3. Valdes loceklis

/I.Očkurovs/

4. Protokolists

/U.Bērzons/

