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ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 19/03 

 

Rīgā,         2019.gada 22.februārī 

 
Piedalās: 

Valdes locekļi: Jānis Čakstiņš, Natālija Prokofjeva, Artūrs Mickevičš,  Daiga Liepiņa, Nadežda 

Seile (balsstiesības pēc pilnvaras N. Prokofjevai), Gaļina Marjina (balsstiesības pēc pilnvaras D. 

Liepiņai) , Broņislavs Konstantinovičs, Gunta Afanasjeva (balsstiesības pēc pilnvaras B. 

Konstantinovičam) 

Nepiedalās: Tatjana Nikitina,  Irina Smelova, Aivars Plāte 

Citi: V. Antone, S. Veckalne, G. Drigo, R. Bunka, J Barene. 

Protokolē: Sigita Veckalne 

Vieta: Miera iela 62, Rīgā. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Raksts laikrakstā ‘’Neatkarīgā’’ Rita avīze Latvijai. 

 

Sēdes darba gaita:  

1.  Ievēl sēdes protokolistu – S.Veckalni.  

Balsojums: 8 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

 

2. J.Čakstinš informē, ka ir aizsāktas sarunas ar juristu apvienību  par LVF popularizēšanu 

sadarbībā ar juristu apvienību, viņu saiti internetā. 

R.Bunka izstāsta par vienošanos ar J. Čakstiņu. Noskaidro, ka LVF ir Sabiedriska Labuma 

Organizacijas statuss, līdz ar ko ziedotāji iegūst nodokļu atlaidi. Juristu asociācijas vārdā saka, 

ka izvietos juristu saitē aicinājumu ziedot LVF, izveidot norādi uz LVF saiti, kā arī piedāvā 

veikt statistisku par ziedotājiem. Šis pakalpojums LVF būs bezmaksas. 

Nepieciešams sadarbības līgums LVF – Juristu asociācija.  

Pēc D. Liepiņas jautājuma par pieredzi ar citām sporta federācijām R.Bunka atbild, ka tādas nav. 

No juristu asociācijas puses palīdzība, kura noteikta MK noteikumos par atbalstu biedrībām. 

Balsojums par sadarbību tiek atcelts, jo valde nav gatava pieņemt lēmumu, tas ir jāapspriež 

atsevišķā sēdē. 

J.Čakstiņš informē, ka visas finansiālās darbības, kuras notiek LVF ir saskaņotas ar valdes 

locekļiem. 

N.Prokofjeva izsaka savu viedokli – labs žurnālists, vainīgs ir tas, kurš iedeva nepatiesu 

informāciju. 

J.Čakstiņš aizskar pēdējie teikumi, kuros izskan aizdomas, ka naudas dalīšana LVF notiek stipri 

aizdomīgi. Neskatoties uz visu divi sportisti no LVF ir LOV-ā. 

D.Liepiņa - izsaka savu viedokli – spļāviens visai federācijai, fakti NAV pārbaudīti. 

J.Bunka - žurnālists ir pārkāpis likumu, fakti ir nepārbaudīti, jāpanāk raksta atsaukšana. Raksts 

tika publicēts arī portālā Delfi – krievu valodā 

B.Konstantinovičs - jāpanāk pilna raksta atsaukšana nevis atvainošanās raksts. 
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D.Bunka - notiek diskriminācija pret biedrību DG Sport, kura daļu informācijas ir nodevusi 

NRA. Piedāvā tikties kopīgi ar premjera padomnieku Parādnieku. 

J.Čakstiņš - paliek atklāts jautājums par izdomājumiem rakstā. Uzskata, ka konflikts sākās ar to, 

ka BJC”Daugmale”trenere L. Tarasenko paziņoja, ka V.Antone viņai aizvilina audzēkņus. 

Vārds tiek dots G.Drigo. Pēc J.Čakstiņš ieteikuma informē krievu valodā. 

Balsojums: 8 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

G. Drigo informē. V. Antoni, tikai deva informāciju. Konflikts ar N. Prokofjevu sākās ar to, ka 

LVF nepielaida sportistu D. Zilberu pie EČ sacensībām, kaut gan viņš startēja Pasaules 

meistersacikstes Sofijā, Bulgarijā. DG Sports garantēja samaksāt visus izdevumus, taču tas 

netika ņemts vērā. Meita rakstīja UEG, pēc mana lūguma, un UEG pielaida D. Zilberu 

sacensībām. LVF atteica dalību un aptureta balsstiesības LVF uz gadu. 

G.Drigo bija ofisā pie N.Prokofjevas, kur notika konflikts. Saruna tika ierakstīta. Rezultātā DG 

Sports iesūdzējis tiesā N.Prokofjevu par goda un cieņas aizskaršanu. 

R.Bunka komentē, ka G.Drigo zvanīja no avīzes un viņš sniedza informāciju. R. Bunka aicināja 

V.Antones advokāti J.Bareri tikties ar Parādnieka kungu. 

J.Bunka: raksts ir jāatsauc DG Sportam. G. Drigo uzsver, ka 2/3 viņš ir teicis, pārējo nē.  

G.Drigo atkārtoti uzstāj, ka runāja par batutu, nevis par LVF. 

J.Čakstiņš piedāvā kopā ar G.D. tikties ar NRA redaktoru un atsaukt rakstu.  

Balsojums: 8 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

  

3. Revīzijas komisijas priekšsēdetāja nozīmēšana.  

Nozīmēt T.Stepulāni, Rīgas Vingrošanas skolas metoģiki, par revīzijas komisijas priekšsēdetāju.  

Balsojums: 8 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

 

 

Protokolē:      Sigita Veckalne   


