Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”
Durbes ielā 8, LV- 1007, Rīga, Latvija, Reģ. Nr. 40008023571,
e-pasts:gundars.kurzemnieks@lmsf.lv

LMSF 2018. gada ārkārtas biedru kopsapulces
PROTOKOLS
Rīgā, 2018. gada 29. novembris

Protokols Nr. 2 /2018.

2018. gada 14. novembrī 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 2018. gada 29. novembrī plkst. 17.00 Vaļņu ielā 30 ieradušies
18 balsstiesīgie biedri no 23 balsstiesīgajiem LMSF biedriem.
Sēdi atklāj ar uzrunu un ierosinājumu par dienas kārtību LMSF prezidents Gundars
Kurzemnieks.
Darba kārtībā:
1. Kopsapulces darba kārtība un protokolista iecelšana;
2. Izmaiņas statūtos, lai LMSF varētu iegūt sabiedriskā labuma statusu;
3. Iespēja salāgot plānošanas periodu ar balsošanas periodu;
4. Pretendentu pieteikšana darbam LMSF valdē, statūtu izmaiņas;
5. Citi jautājumi.
Sēdes norise:
1. Darba kārtība un protokolista iecelšana
G.Kurzemnieks (b Salmo, Latvijas makšķernieku klubs) vada sapulci saskaņā ar LMSF
statūtu punktu Nr. 7.1.1. priekšlikums par protokolistu nozīmēt K.Zvaigzne (b Makšķernieku
Radošais klubs) un apstiprināt darba kārtību.
Vispārīgas un virspusējas diskusijas par kopsapulces sasaukšanas kārtību, pārstāvju
pilnvarām, LMSF statūtos rakstīto, valdes pilnvarām, kopsapulces pilnvarām, tai skaitā
kārtējās un ārkārtas, bedru reģistru, biedru naudas nomaksu, uzņemšanas kārtību un citām
tēmām, kas pēc būtības neattiecas uz kopsapulces darba kārtību, bez konkrētiem jautājumiem
un priekšlikumiem.
Dalībnieki atbalsta piedāvāto darba kārtību, par protokolistu ieceļ K.Zvaigzne, kopsapulces
vadītājs G.Kurzemnieks.
Balsojums: Par- 18 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav.
Lēmums: Apstiprināt darba kārtību, par protokolistu iecelt K.Zvaigzne, sapulci vada
G.Kurzemnieks
2.Par izmaiņām statūtos, lai LMSF varētu iegūt sabiedriskā labuma statusu
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K.Zvaigzne informē par Latvijas Sporta Federācijas Padomes prasību iegūt sabiedriskā
labuma statusu, ja turpmāk LMSF vēlas saņemt LMSF iedalītos Valsts uzņēmumu
ziedojumus. Diskusijas par iespējamām izmaiņām, to nepieciešamību. Tiek izskatīti 3
priekšlikumi. Vienojoties balsošanai tiek virzīts priekšlikums izteikt 2.1. punktu šādā
redakcijā:
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
Dalībnieki tiek aicināti atklāti balsot par izmaiņām LMSF statūtos.
Balsojums: par- 18 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav.
Lēmums:
Apstiprināt statūtu izmaiņas izsakot tos piedāvātā redakcijā.
3. Iespēja salāgot plānošanas periodu ar valdes pārvēlēšanas periodu.
K.Zvaigzne informē par plānošanas perioda nesakritību ar atskaišu periodu, kam pielāgots
valdes pilnvaru termiņš. Diskusijas par nepieciešamību pārvēlēt valdi rudenī. Priekšlikums
valdei katru gadu ap 15. novembri organizēt kopsapulci, kurā atbaidīgie par disciplīnām
atskaitās par paveikto, finanšu izlietojumu un iepazīstina ar nākamā gada plāniem.
Dalībnieki tiek aicināti atklāti balsot par valdes pienākumu katru gadu ap
15. novembri organizēt kopsapulci, kurā atbaidīgie par disciplīnām atskaitās par paveikto,
finanšu izlietojumu un iepazīstina ar nākamā gada plāniem.
Balsojums: par- 18 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav.
Lēmums: LMSF valde katru gadu ap 15. novembri organizē kopsapulci, kurā atbaidīgie par
disciplīnām atskaitās par paveikto, finanšu izlietojumu un iepazīstina ar nākamā gada
plāniem.
4. Pretendentu pieteikšana darbam LMSF valdē;
K.Zvaigzne informē, ka, darbam valdē pieteikti, G.Kurzemnieks, H.Raciborskis, K.Zvaigzne,
N.Grabovskis, V.Tolmačovs, E.Skalbergs, I.Filippov, G.Zeiļa, K.Godiņš, E.Draudiņš,
A.Vecvērdiņš, U.Bergmanis. Plānots paplašināt valdi un izveidot 11 valdes locekļa vietu kurš
būtu atbildīgs par disciplīnu Fīdermakšķerēšana un nepieciešamajām izmaiņām. Diskusijas
par I.Filippov un U.Bergmanis kandidatūrām, OK Cope Sport piesaka K.Lisovska
kandidatūru. Diskusijas par nepieciešamību iepriekš iepazīties ar kandidātiem, iespēju
kandidātiem parādīt savu redzējumu par darbu valdē. Priekšlikums, kandidāti piesakāmi 2
mēnešus pirms valdes pārvēlēšanas, iespēju tiem kopsapulcē prezentēt savu redzējumu par
darbu LMSF valdē.
Balsojums: par- 18 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav.
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Lēmums: LMSF valde izsludina kandidātu pieteikšanos darbam valdē, nosakot pieteikšanās
beigu termiņu ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms kopsapulces. LMSF valdei nodrošināt iespēju
kandidātiem paust savu redzējumu par darbu LMSF valdē pirms vēlēšanām.
4. Citi jautājumi:
LMSF biedru diskusiju gaitā ierosinātie jautājumi:
4.1. Izslēgts (lēmums neatbilst likumam).
4.2. Biedru iepazīstināšana ar gada pārskatu;
Lūgums iepazīstināt biedrus ar gada pārskatu savlaicīgi, nosūtot to biedriem elektroniski
vismaz 2 nedēļas pirms.
Balsojums: par- 18 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav.
Lēmums: LMSF valde izsūta balss tiesīgiem biedriem gada pārskatu vismaz divas nedēļas
pirms kārtējās kopsapulces.
4.3. Izmaiņu reģistrācija:
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.
Balsojums: par- 18 balsis; Pret – Nav; Atturas – Nav.
Lēmums: LMSF valdes priekšsēdētājs pilnvarots parakstīt un iesniegt dokumentus, kas
nepieciešami, lai LMSF statūtus reģistrētu ar šajā kopsapulcē veiktajām izmaiņām.
Sēdes priekšsēdētājs

paraksts

G.Kurzemnieks

Sēdes protokolists

paraksts

K.Zvaigzne
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