
Biedrības  „Latvijas makšķerēšanas sporta federācija” 
vienotais reģ. Nr. 40008023571 

 
Valdes sēdes 

 
PROTOKOLS  Nr.4/2021 

 
 
Norises vieta: e-vide izmantojot programmu Ms Teams 
Norises laiks: 2021.gada 4.marts 
 
1.Jautājuma izskatīšanā piedalās: 9 valdes locekļi, 
 
Valdes sēdē piedalās: Gundars Kurzemnieks, Harijs Raciborskis, Vladislavs Tolmačovs, Andis 
Vecvērdiņš. Kristiāns Godiņš, Edmunds Skalbergs, Normunds Grabovskis, Kaspars Zvaigzne, Gints 
Zeiļa,  
Pieaicinātās personas: E.Zeiļa atbildīgā par sabiedriskajām attiecībām. 
 
Nepiedalās: Igors Filippov, Egīls Draudiņš 
 
Valdes sēdi vada: Gundars Kurzemnieks – Prezidents,  
Protokolists: Kaspars Zvaigzne – Ģenerālsekretārs 
 
 
Darba kārtībā: 
 
1. Sūdzības izskatīšana (Slēgtā daļa) 
 
2.LSFP kopsapulce. 
3.LMSF kopsapulce. 
4.Street fishing jeb Spiningošana  pilsētas vidē. 
5.LMSF budžets, tai skaitā biedru naudu nomaksa un finansiālās iespējas 2021.gadam. 
6.LMSF struktūra / tālākā darbība un uzdevumi. 
 
Sēdes laikā tika izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi, tika ņemti vērā valdes locekļu e-
pastos un klātienē izteiktais viedokļi. 
 
 
1. 27.11.2020 sūdzība 

(slēgta daļa) 
 
Balsojums: PAR 9 (seši) / PRET 0 / ATTUTRAS 0 
Lēmums: Noraidīt sūdzību. 
 
 
2. Latvijas Sporta Federāciju Padomes (LSFP) kopsapulce. 
Priekšlikums deleģēt dalībai LSFP kopsapulcē, kura notiks 12.03.2021., LMSF prezidentu. 
 
Balsojums: Par 9 / Pret 0 / Atturas 0/ 
Lēmums: dalībai 12.03.2021 Latvijas Sporta Federāciju Padomes kopsapulcē deleģēt LMSF 
prezidentu G.Kurzemnieku, nosūtot informāciju LSFP par dalībnieku līdz 09.03.2021  
 



3. Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas (LMSF) kopsapulce 
Saskaņā ar LMSF statūtiem kopsapulce jāsauc līdz 31.martam. Priekšlikums sasaukt Kopsapulci 
19.03.2021. plkst. 17.00, noturot to attālinātajā vidē. Gadījumā, ja nebūs kvorums, tad atkārtoti 
sasaukt Kopsapulci 30.03.2021., plkst. 17.00. 
 
Balsojums: Par 9 / Pret 0 / Atturas 0/ 
Lēmums: sasaukt LMSF biedru kopsapulci 19.03.2021.plkst.17.00, bet kvoruma neesamības 
gadījumā, sasaukt atkārtoti 30.03.2021. plkst.17.00, nemainot darba kārtību. 
 
 
4. Atbildīgā par disciplīnu Spiningošanas no krasta pilsētas vidē (Street fishing) nozīmēšana. 
Sēdes laikā tiek sniegts priekšlikums par atbildīgo par disciplīnu Spiningošanas no krasta pilsētas vidē 
(Street fishing) virzīt un atbalstīt Gati Kokorēviču. 
Balsojums: Par 9 / Pret 0 / Atturas 0/ 
 
Lēmums: Atbildīgo par disciplīnu Spiningošanas no krasta pilsētas vidē (Street fishing) noteikt Gati 
Kokorēviču. Uzdot sagatavot prezentāciju vai ziņojumu, kas ietvertu sekojošu informāciju: 1) 
redzējumu par sabiedrības iesaisti jaunajā disciplīnā; 2) sacensību norises kārtību - biežumu, laika 
periodu (dublēšanās ar citām spiningošanas disciplīnām), 3) vai ir skaidrība par PČ noteikumiem, 4) 
vai ir mērķis pirmajā gadā startēt PČ un, ja jā, tad pēc kādiem principiem komplektēt izlases sastāvu, 
5) Vai plānots patstāvīgs reitings? 6) informēšana par disciplīnu - kādi kanāli, kādā veidā, cik regulāri 
tiks izmantoti. 
 
 
5. LMSF budžets, tai skaitā biedru naudu nomaksa un finansiālās iespējas 2021.gadam. 
K.Zvaigzne informē par LSFP piešķirtajiem līdzekļiem 2021.gadam un iemaksātajām biedru naudām 
par 2020.gadu (9 biedri nomaksājuši), 2021.gadā = 0 (neviens).  
 
Balsojums: Nav 
Lēmums: 1. valdes locekļiem iesniegt priekšlikumus par LMSF ieņēmumu palielināšanu; 2. LMSF 
izsūtīt biedriem rēķinus par biedru naudas nomaksu. 
 
6. LMSF struktūra / tālākā darbība un mērķi. 
Diskusijas par LMSF darbību un tās attīstību.  
 
Balsojums: nav 
Lēmums: valdes locekļiem izskatīt jautājumu par LMSF valdi, darbības sakārtošanu, sagatavoties 
diskusijai 
 
 
 
Prezidents /paraksts/ G.Kurzemnieks 
 
 
Sēdes protokolists /paraksts/ K.Zvaigzne 


