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Biedrības’’Latvijas Vingrošanas federācijas’’ (LVF) 

ārkārtas kopsapulces protokols.  

Nr. 19/02 

 

Rīga         2019.gada  04.jūnijā,  

plkst.11:00                                         

Vieta: Rīgas Vingrošanas skola, Miera iela 62, Rīgā. 

Biedru ārkārtas kopsapulce sasāuca valde.  

Biedriem pazinots 21.maijā nosūtot rakstisko uzzaicinājumu uz biedru e-pasta adresi. 

Darba  kārtība:      

1. Neuzticības izteikšana Latvijas Vingrošanas federācijas prezidentam Jānim Čakstiņam.                                                                                

Kopsapulcē piedalās: no Latvijas Vingrošanas federācijā  reģistrētajām 27 biedriem piedalījās 22  

biedru pilnvarotie  pārstāvji  (saraksts  pielikumā). 

 

Sēdes darba gaita:  

1. Nolēma: 

- Par kopsapulces vadītāju tiek ievēlēta LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva. 

 Balsojums: 22 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

- Par balsu skaitīšanas komisija tiek ievēlēta: 

• I.Vaivade (mākslas vingrošana) 

Balsojums: 22 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

- Par kopsapulces protokolistu tiek ievēlēta I.Vaivade: 

Balsojums: 22 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

1.2. Balsošanas mehānisms – atklāta balsošana. 

Balsojums: 22 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 
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2. Prezidents J.Čakstiņš lūdz sanākušos federācijas biedrus izteikties. 

LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva ziņo, ka ļoti pasliktinājusies federācijas finansiālā 

situācija, īpaši pēdējā laikā. Brīvie līdzekļi ir tikai EUR 1700. No prezidenta J.Čakstiņa līdz šim 

saņemta ļoti minimāla palīdzība finansu jautājumos.  

Rīgas Vingrošanas skolas direktors B.Konstantinovičs, kurš ir arī valdes loceklis ziņo, ka 

līdz 2019.gada 08. jūlijam jāatbrīvo federācijas ofisa līdzšinējās telpas – Skolas ielā 9-23, Rīgā.  

Laikā, kad J.Čakstiņš kļuva par prezidentu, Latvijas Vingrošanas federācijas kontā bija 

EUR 86,000, šobrīd naudas nav.  

LVF grāmatvede uzsver, ka federācija 2 gadus dzīvoja par ietaupīto naudu, bet neviens 

nezin kā dzīvot tālāk, nav naudas, nav telpu ofisam, nav naudas algām. Jautājums – kā federācija 

tālāk eksistēs?  

Par situāciju mākslas vingrošanas nodaļa izsakās Galina Marjina. Ļoti nepieciešamī 

līdzekļi un telpas Latvijas izlasei grupu vingrojumos, jo pēc jaunās sistēmas Eiropas un Pasaules 

čempionātos bez komandas grupu vingrojumos tur nav ko darīt. Treneri un audzēkņi ir ar mieru 

trenēties un startēt.  

Runā viceprezidente Daiga Liepiņa. Mākslas vingrošanā vecāki vairs nav ar mieru maksāt 

savus līdzekļus par dalību LR komandas sastāvā. Par šīm problēmām ar prezidentu tika runāts jau 

2 gadus atpakaļ, bija solījumi no prezidenta puses, bet rezultāta nav. Tomēr mākslas vingrošanas 

pārstāvji, izsaka peteicību prezidentam par palīdzību LR izlases dalībniecei J.Polstjanajai iegūt 

Latvijas pilsonību, par sagādātajiem līdzekļiem Daugavpilī LR čempionāta norisei, par atbalstu 

jauna māskals vingrošanas paklāja iegādei, arī par atbalstu starptautisko sacensību ‘’Baltijas 

Aplis’’ organizēšanā.  

No sporta vingrošana puses runā RVS pārstāvis B.Konstantinovičs. Viņš izsaka 

pārmetumu arī visiem kolektīvajiem biedriem, ka maz ienteresējās par finansu situāciju. Viņš 

uzskata, ka kopsapulcei jāizstrādā darbības plāns turpmākajam darbam, jo ģenerālsekretārei un 

grāmatvedei ir samaksāta alga par aprīli, maijam vairāk finanšu līdzekļu nepietiek. 

B.Konstantinovičs grib dzirdēt no prezidenta, kas notiek pec 2019.gada 08.jūlijā, kad jāatbrīvo 

ofisa telpas. Kā varēs saņemt starptautiskos dokumentus, startam Eiropas un Pasaules 

čempionātos, ja nav ofisa.  

Prezidents J.Čakstiņš iebilst, ka nevajag katru viņa vārdu uztvert kā solījumu.  

Tad B.Konstantinovičs, prasa tieši prezidentam, vai viņam ir plāns pēc 2019.gada 08.jūlija.  

Prezidents atbild, ka ir runāts par telpām Lačplēša iela 60, bet tikai uz vienu gadu, kur 

jāmaksā tikai komunālie maksājumi. Paliek jautājums – kā samaksāt komunālos maksājumus.  

J.Čakstiņš uzsver, ka ir centies strādāt pēc sirdsapziņas.  

Sapulces biedri vēlreiz prasa prezidentam par naudu algām ģenerāsleskretārei un 

grāmatvedei.  
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Prezidentam nav ko atbildēt. Viņš iebilst, ka vairāk jāiesastās valdes locekļiem. Tad 

prezidents runā, ka viņš strādā par brīvu, bet sapulce iebilst, ka ģenerālsekrettārei un grāmatvedei 

nevajadzētu strādāt par brīvu.  

D.Liepiņa tālāk jautā par federācija mājas lapu, kur ģenerālsekretārei nevar ievietot 

informāciju. Prezidents uzskata, ka mājas lapa jāpārvalda vienam cilvēkam, to izrādās dara viņa 

dēls, 2 gadus ir bijis līgums ar viņu, šobrīd viņš to dara par brīvu. Sapulces dalībnieki ar to ir ļoti 

neapmierināti.  

Nolēma: Atstādināt no Latvijas Vingrošanas federācijas prezidenta pienākumu pildīšana 

J.Čakstiņu:  

Balsojums: par – 17, pret –  0 , atturas –  5. 

 

J.Čakstiņš atstāj sapulces telpu.  

Pārējie federācijas biedri paliek un debatē, ko darīt tālāk, lai federācija turpinātu 

funkcionēt.  

Tiek runāts par finansējuma piesaisti, ieviešot federācijas sacensībās licenzi uz gadu.  

Liepājas kompleksa sporta skolas pārstāvis pastāsta par citu federāciju pieredzi finanšu 

līdzekļu piesaistē.  

Ģenerālsekretāre N.Prokofjeva atbild, ka var dabūt no Rīgas Īpašuma departamenta telpas, 

bet jāmaksā komunālie maksājumi.  

RVS pārstāvis atbild, ja būs galēja nepieciešamība, var piedāvāt telpas ofisam vingrošanas 

federācijai.  

Tālāk sapulce spriež, kam deleģēt paraksta tiesības.  

Ģenerālsekretāre N.Prokofjeva saka, ka viņa varētu uzņemties vadīt federāciju līdz jauna 

prezidenta ievēlēšanai.  

Nolēma:  līdz jauna prezidenta ievēlēšanai, Latvijas Vingrošanas federācijas prezidenta 

pienākumus pildīs N.Prokofjeva. kā arī pārstāvēs Latvijas Vingrošanas federāciju atsevišķi ar 

paraksta tiesībām. 

Atklāti  balsojot: par – 22, pret –  0 , atturas –  0. 

 

Tālāk sapulce nolemj, ka visiem, kas gatavojas pretendēt uz prezidenta amatu, jāpiesakās 

ar savu rīcības programmu līdz š.g. 25. septembrim. Tālāk kopsapulses datumu noteiks LVF valde.  

 

 

Kopsapulces vadītāja        N.Prokofjeva 

 

 

Kopsapulces protokoliste       I.Vaivade 

 


