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ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 19/06
Rīgā,

2019.gada 08. maijā

Piedalās:
Valdes locekļi: Natālija Prokofjeva, Daiga Liepiņa, Gaļina Marjina , Artūrs Mickevičš,
Broņislavs Konstantinovičs, Jānis Čakstiņš, Nadežda Seile, Aivars Plāte, Gunta Afanasjeva
Nepiedalās: Tatjana Nikitina, Irina Smelova
Protokolē: Natālija Prokofjeva
Vieta: Miera iela 62, Rīgā.
Sēdes darba kārtība:
Darba kārtība :
1. Biedrības “OStudio” iestāšanās federācijā
2. Federācijas finanšu stāvoklis
3. Prezidenta un ģenerālsekretāres atskaite par paveikto darbu
Sēdes darba gaita:
1. Biedrības “OStudio” iestāšanās federācijā
N.Prokofjeva ir iepazīstina ar biedrības ‘’Ostudio’’ pārstāvi O.Ščekleinu un iedeva viņai vārdu
pastastīt par sevi un savu biedrību.
O.Ščekleina iepazīstina valdes locekļus ar savu biedrību: biedrība nodarbajas ar sporta
vingrošanu, vingrošanas zāle atrodas pārbūvētajā telpā Piltenes iela 5- 2N, Liepājā. Liepājas
Pilsetas Dome ir rekomendējusi iestāties LVF , lai paplašināut savas iespējas par sporta zāli.
Sarunas laikā valdes locekļiem kļuva saprotams, ka O.Ščekleina nav saprotams atšķirības starp
profesionālas ievirzes programmu un interešu izglītibas programmu, kā arī nav saprotams
iemesls kļūt par LVF biedru, jo visi sportisti , kuri ir biedru sarakstā ir 5-6 gadus veci.
LVF valdes locikļi arī painteresējas par Liepājas PPI. Vai viņiem ir zināms par viņas vēlmi, un
vai sportisti neskaitās arī Liepājas PPI. Ir ieteicams likvidēt interešu konfliktu ar privātpersonu
O.Ščekleinu, jo viņa ir Liepājas PPI trenere.
Balsojums: 0 -“par”, 8- “pret”, 1 - “atturējās”.
2. Federācijas finanšu stāvoklis.
N.Prokofjeva ziņo, ka situācija vēl pasliktinājās, līdz ar to piedāvāja atteikties no ofisa Skolas
iela 9-23 un rast iespēju strādāt pēc cita darba grafika. Ka arī ir nepieciešams pārskaitīt
administrācijas darba algu. Valdes locekļi nolēma pieaicināt L.Ivanovu uz nākamo valdes sēdi ,
kura notiks 2019.g. 21. maijā, Rīgas Vingrošanas skola telpas.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
Protokolē:

Natālija Prokofjeva

