Biedrības „Latvijas makšķerēšanas sporta federācija”
vienotais reģ.Nr. 40008023571
Valdes sēdes
PROTOKOLS Nr.1/2019
Norises vieta: Rīgā, Skandu ielā 9,
Norises laiks: 2019. gada 5. februārī
Valdes sēdē piedalās: Gundars Kurzemnieks, Harijs Raciborskis, Igors Filippovs, Gints Zeiļa,
Egīls Draudiņš; Normunds Grabovskis, Kaspars Zvaigzne.
Pieaicināti: Nav
Nepiedalās: Guntars Lagūns, Kristiāns Godiņš, Edmunds Skalbergs,
Valdes sēdi vada: Gundars Kurzemnieks – Valdes priekšsēdētājs
Protokolists: Kaspars Zvaigzne – Valdes loceklis
Darba kārtībā:
1. Statūtu izmaiņu reģistrācija
2. Sabiedriskā labuma statusa piešķiršana
3. Par kandidātu pieteikšanu darbam LMSF valdē
4. Latvijas izlases starts Pasaules čempionātā makšķerēšanā no ledus
Sēdes laikā tika izskatīti visi darba kārtībā iekļautie jautājumi.
Debates jautājumu apspriešanu piedalījās visi klātesošie, kā arī ņemti vērā valdes locekļu pa epastu nosūtītie viedokļi.
Sēdes Lēmums:
1. Statūtu izmaiņu reģistrācija
K.Zvaigzne informē: Par Uzņēmuma reģistra Valsts notāres lēmumu atlikt izmaiņu reģistrāciju
līdz precizējumu iesniegšanai un nepieciešamajiem precizējumiem saistībā ar statūtu atbilstību
likumiem un normatīvajiem aktiem.
Nolēma:
1.1. Ņemot vērā, ka UR valsts notārs atteica reģistrēt izmaiņas un tās jāgroza, bet izmaiņas
statūtos ir ārpus valdes kompetences, virzīt jautājuma atkārtotu izskatīšanu 2019. gada kopsapulcē
martā.
Balsojums:

PAR
7

PRET
0
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0

2. Sabiedriskā labuma statusa piešķiršana
K.Zvaigzne informē, ka LMSF ar 2019. gada janvāri piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas
statuss,. Virzieni Pilsoniskās sabiedrības attīstība un Sporta atbalstīšana, mērķa grupas cilvēki ar
invaliditāti, bērni, personas, kuras pārsniegušas darba spējas vecumu.
Nolēma:
2.1. Pieņemt informāciju zināšanai
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3. Par kandidātu pieteikšanu darbam LMSF valdē:
K.Zvaigzne informē, ka 2019. gadā beidzas valdes locekļu pilnvaru termiņš un LMSF kopsapulcē
paredzēts pārvēlēt LMSF valdi, ievēlēt prezidentu. Lai organizētu sapulci un nodrošinātu

pēctecību nepieciešams iepriekš apzināt kandidātus, iepazīstināt tos ar LMSF, kā arī uzzināt viņu
redzējumu par darbu valdē un informēt par to kas ir LMSF. Ņemot vērā, ka kopsapulcē valdes
locekļiem jāatskaitās par paveikto, tas, ņemot 5 min / personai, ieskaitot nomaiņu, ilgs vairāk par 1
stundu, attiecīgi apšaubāms vai kandidātiem varēs piešķirt vairāk laika.
Nolēma:
3.1. Noteikt sekojošu LMSF valdes amatu pretendentu pieteikšanas kārtību :
3.1.1. Biedriem, kuru ir pārstāvēti LMSF valdē, līdz 2019. gada 20. martam jāiesūta
elektroniski pietiekums par kandidāta izvirzīšanu;
3.1.2. Biedriem, kuru pārstāvji nav pārstāvēti valdē, kandidātu pieteikumi jāiesūta
elektroniski līdz 2019. gada 20. martam;
3.1.3. Pieteiktajiem kandidātiem jāierodas uz 2019. gada 21. marta valdes sēdi vai iepriekš
jātiekas ar LMSF valdi;
3.1.4. Kandidāti, kuru izvirzījušai biedrībai būs nenokārtotas saistības par 2018. / 2019.
gadu vai tiks pieteikt neievērojot valdes lēmu netiks virzīti balsošanai kopsapulcē.
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4. Latvijas izlases starts Pasaules čempionātā makšķerēšanā no ledus
H.Raciborskis informē par Latvijas izlases dalību 2019.gada Pasaules čempionātā makšķerēšanā
no ledus un iegūto 4.vietu starp valstīm.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju
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Valdes priekšsēdētājs

G.Kurzemnieks

Sēdes protokolists

K.Zvaigzne

