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Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija” 
Durbes ielā 8, LV- 1007, Rīga, Latvija, Reģ. Nr. 40008023571, 

e-pasts:gundars.kurzemnieks@lmsf.lv 
 

LMSF 2019. gada biedru kopsapulces 
 

PROTOKOLS  
 

Rīgā, 2019. gada 27. marts Protokols Nr. 1 /2019. 

 

2019. gada 13. martā LMSF valde izsludināja kopsapulci, nosūtot balsstiesīgiem LMSF 

biedriem rakstisku informāciju par kopsapulces vietu, laiku un darba kārtību, kā arī 

informācija par kopsapulci tika ievietota LMSF mājaslapā www.lmsf.lv un portāla 

facebook.com vietnē. 

 

Uz LMSF biedru kopsapulci 2019. gada 27. martā plkst. 17.00 Vaļņu ielā 30 ieradušies 26 

balsstiesīgie biedri no 32 balsstiesīgajiem LMSF biedriem. 

 

Sēdi ar uzrunu atklāj LMSF prezidents Gundars Kurzemnieks. Ierosinājumu par protokolistu 

nozīmēt LMSF Ģenerālsekretāru Kasparu Zvaigzne. 
 
 

Darba kārtībā: 

1. Valdes lēmuma par biedru izslēgšanu apstiprināšana; 

2. Iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšana; 

3. Kopsapulces darba kārtība, vadītājs protokolists; 

4. Gada pārskats: vadības ziņojums, bilance un revidenta atzinums; 

5. Valdes locekļu atskaites; 

6. Izmaiņas LMSF statūtos; 

7. Prezidenta un valdes vēlēšanas; 

8. Revidenta vēlēšanas; 

9. Citi jautājumi. 

 

 

Sēdes norise: 

 

1. Valdes lēmuma par biedru izslēgšanu apstiprināšana 

K.Zvaigzne informē, ka uz kopsapulci ieradušies 26 no 32 biedriem. A.Rudzāns iebilst, 

norādod, ka LMSF web lapā ir pieejams biedru stāvoklis uz 2019. gada 1. martu un skaitlis 

atšķiras. K.Zvaigzne informē, ka 2019. gada 21. februārī, valde noteica termiņu biedru naudas 

iemaksai 2019. gada 25. martu un 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu izslēgt no biedrības 

tos biedrus, kuri termiņā nav nomaksājuši biedru naudu par 2018. gadu. A.Rudzāns apšauba 

valdes lēmumu. K.Zvaigzne piedāvā kopsapulcei apstiprināt valdes lēmumu par biedru 

izslēgšanu. 

 

Balsojums: Par- 21 balsis; Pret – 1; Atturas – 4. 
 

Lēmums: Apstiprināt 2019. gada 21. marta valdes lēmumu ar kuru no LMSF tiek izslēgti tie 

biedri kuri līdz 2019. gada 25. martam nav nomaksājuši biedru naudu par 2018.gadu.  

 

 

http://www.lmsf.lv/
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2. Iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšana 

A.Rudzāns uzstāj, ka kopsapulcei vispirms jāapstiprina iepriekšējās LMSF kopsapulces 

protokols, kā to paredzot LMSF statūti un, ka publicētajā protokolā, pēc viņa domām, esot 

ļoti daudz kļūdas. K.Zvaigzne norāda, ka statūti nosaka kopsapulces kompetenci un lemjamos 

lēmumus, bet nebūt tie nav pildāmi tādā secībā, kā tie ierakstīti statūtos. Kopsapulces 

protokolu bija paredzēts apstiprināt vēlāk, bet ja nepieciešams un diskusija iesākta, to var 

izdarīt uzreiz. Savukārt protokols satur informāciju par visiem kopsapulces lēmumiem un tie 

tika protokolēti, attiecīgi protokolists ir vadījies pēc pierakstiem, nevis sev vai kādam vēlamā. 

Piedāvājums kopsapulcei apstiprināt 2018. gada 29. novembra kopsapulces protokolu. 

 

Balsojums: Par- 14 balsis; Pret – 6; Atturas – 6. 
 

Lēmums: Apstiprināt 2018. gada 29. novembra kopsapulces protokolu. 

 

 

3. Darba kārtības apstiprināšana 

BDR Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija prezidents G.Kurzemnieks (BDR Salmo, 

Latvijas makšķernieku klubs) vada kopsapulci saskaņā ar LMSF statūtu 7.1.1. punktu, par 

protokolistu nozīmēts K.Zvaigzne (b Makšķernieku Radošais klubs) un piedāvā apstiprināt 

darba kārtību. K.Zvaigzne piedāvā izvēlēties citu protokolistu, piemēram A.Rudzānu (BDR 

Carp Team Latvia), A.Rudzāns nepiekrīt. K.Zvaigzne priekšlikums tiek noraidīts. 

Kopsapulces dalībniekiem tiek piedāvāts atbalstīt piedāvāto darba kārtību, sapulces vadītāju 

un protokolistu. 
 

Balsojums: Par- 26 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav. 
 

Lēmums: Apstiprināt darba kārtību, sapulci vada G.Kurzemnieks par protokolistu iecelts 

K.Zvaigzne. 

 

4. Gada pārskats: vadības ziņojums, bilance un revidenta atzinums. 

 

G.Kurzemnieks iepazīstina LMSF biedrus ar gada pārskata vadības ziņojumu, bilanci. Notiek 

diskusijas par gada pārskatu un tur esošo informāciju. Atsevišķi biedri norāda ka viņu 

pārstāvētās biedrībās atsevišķas daļas ir detalizētākas un lūdz prezidentu pārskatīt 

informācijas detalizācijas pakāpi. G.Kurzemnieks nolasa revidenta atzinumu. 

 

Dalībnieki tiek aicināti apstiprināt gada pārskatu un revidenta atzinumu.. 

Balsojums:  par- 23 balsis; Pret – 1; Atturas – 2. 

 

Lēmums: 

Apstiprināt LMSF Gada pārskatu par 2018. gadu un revidenta atzinumu. 

 

5. Valdes locekļu atskaites 

Valdes locekļi: H.Raciborskis, G.Zeiļa, E.Draudiņš, K.Zvaigzne, G.Lagūna vietā atskaitās 

A.Vecvērdiņš, I Filippov, N.Grabovskis, E.Skalbergs, K.Godiņš atskaitās par paveikto 

2018.gadā un 2019.gada plāniem. 

 

Atskaites tiek pieņemtas zināšanai. 

  

Balsojums:  -   

Lēmums: - 
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6. Izmaiņas LMSF statūtos 

K.Zvaigzne informē par Valsts notāra lēmumu atlikt LMSF statūtu izmaiņu reģistrācijas un 

nepieciešamību pieņemt jaunu lēmumu attiecībā uz statūtiem un to redakciju. 

 

Kā iepriekš,  balsošanai tiek virzīts priekšlikumi  

 

izteikt 2.1. un 6.1 punktu sekojošās redakcijās: 

 

2.1. LMSF mērķi un uzdevumi ir: 

2.1.1. nodrošināt Latvijā atzīto un ar makšķerēšanu un makšķerēšanas sportu saistīto 

organizāciju darbības koordināciju, to interešu pārstāvību un kopīgu interešu īstenošanu valstī 

un to pārstāvniecību starptautiskās organizācijās; 

2.1.2. sabiedriskā labuma darbība. 

2.1.3. organizēt valsts čempionātus visos makšķerēšanas sporta veidos. 

2.1.4. veidot valsts izlases komandas, rūpēties par komandu materiāli-tehnisko nodrošinājumu 

un organizēt to līdzdalību starptautiskās sacensībās 

 

6.1. Valde ir LMSF pārvaldes institūcija, kura sastāv no 11 (vienpadsmit) valdes locekļiem: 

valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un deviņiem valdes locekļiem. LMSF 

prezidents ir arī Valdes priekšsēdētājs, bet valdes priekšsēdētāja vietnieks - LMSF 

viceprezidents. 

 

Dalībnieki tiek aicināti atklāti balsot par izmaiņām LMSF statūtos. 

 

Balsojums:  par- 25 balsis; Pret – Nav; Atturas – 1. 

 

Lēmums: 

Apstiprināt statūtu izmaiņas izsakot tos piedāvātā redakcijā. Iepriekš veiktās izmaiņas LMSF 

statūtos, par kurām kopsapulce balsojusi, jāietver statūtos un jāreģistrē Biedrību un 

nodibinājumu reģistrā, iesniedzot LMSF statūtus jaunā redakcijā, izmaiņas uzdots veikt 

valdes priekšsēdētājam, dokumentus iesniegt jebkuram no LMSF valdes. 

 

 

7. Prezidenta un valdes vēlēšanas 
K.Zvaigzne informē, ka prezidenta / valdes priekšsēdētāja amatam pieteikta viena kandidatūra 

– G.Kurzemnieks, darbam valdē uz 10 vietām pieteiktas 11 personas, no tām divas vēlas 

atbildēt par makšķerēšanas sporta disciplīnu fīdermakšķerēšanu. 

 

Dalībnieki tiek aicināti balsot par G.Kurzemnieka ievēlēšanu par LMSF prezidentu / valdes 

priekšsēdētāju un darbam valdē K.Lisovski, V.Tolmačovu, N.Grabovski, E.Draudiņu, 

K.Godiņu, H.Raciborski, E.Skalbergu, I.Filippov, G.Zeiļa, A.Vecvērdiņu, K.Zvaigzne. 

Balsojums:  

G.Kurzemnieks  par- 25 balsis; Pret – Nav; Atturas – 1; 

K.Lisovskis  par- 6 balsis; Pret – 10; Atturas – 10; 

V.Tolmačovs  par- 15 balsis; Pret – 4; Atturas – 7; 

N.Grabovskis  par- 26 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav; 

E.Draudiņš  par- 26 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav; 
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K.Godiņš  par- 26 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav; 

H.Raciborskis  par- 26 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav; 

E.Skalbergs  par- 20 balsis; Pret – 2; Atturas – 4; 

I.Filippov  par- 22 balsis; Pret – Nav; Atturas –4 

G.Zeiļa  par- 16 balsis; Pret – 5; Atturas – 5 

A.Vecvērdiņš  par- 26 balsis; Pret – Nav; Atturas –Nav 

K.Zvaigzne  par- 18 balsis; Pret – 2; Atturas – 6. 

 

Lēmums: par LMSF prezidentu / valdes priekšsēdētāju ievēlēts G.Kurzemnieks, darbam 

valdē: V.Tolmačovs, N.Grabovskis, E.Draudiņš, K.Godiņš, H.Raciborskis, E.Skalbergs, 

I.Filippov, G.Zeiļa, A.Vecvērdiņš, K.Zvaigzne. 

 

8. LMSF revidenta vēlēšanas; 

G.Kurzemnieks informē, ka esošais LMSF revidēts, J.Stikuts pasliktinoties veselībai lūdzis 

atrast citu revidentu un piedāvā par LMSF revidentu ievēlēt Jāni Lapsa. 

 

Balsojums:  par- 26 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav.  

 

Lēmums: Par LMSF revidentu ievēlēts J.Lapsa. 

 

9. Citi jautājumi: 

 

Nobeiguma diskusija 

Lūgums ievēlētajai valdei parūpēties lai tiktu ievērots atklātuma princips, kā arī biedriem būtu 

plašāk un savlaicīgāk pieejama informācija par valdes sēdēm un tur izskatāmiem 

jautājumiem. 

 

Balsojums: -  

 

Lēmums: - 

 

 

Sēdes priekšsēdētājs     paraksts   G.Kurzemnieks 

 

 

 

Sēdes protokolists     paraksts   K.Zvaigzne 


