Biedrības „Latvijas makšķerēšanas sporta federācija”
vienotais reģ.Nr. 40008023571
Valdes sēdes
PROTOKOLS Nr.7/2019
Norises vieta: Rīgā, Skandu iela 7,
Norises laiks: 2019. gada 16.jūnijs
Valdes sēdē piedalās: Gundars Kurzemnieks, Harijs Raciborskis, Vladislavs Tolmačovs, Andis
Vecvērdiņš, Edmunds Skalbergs, Kaspars Zvaigzne.
Nepiedalās: Igors Filippovs, Gints Zeiļa, Egīls Draudiņš; Kristiāns Godiņš, Normunds
Grabovskis,
Valdes sēdi vada: Gundars Kurzemnieks – Prezidents
Protokolists: Kaspars Zvaigzne – Ģenerālsekretārs
Darba kārtībā:
1. LMSF rīkoto sacensību un čempionātu norise
2. LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu un valsts kapitālsabiedrību ziedojumu izmantošana
3. Citi jautājumi
Sēdes laikā tika izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi.
Debates jautājumu apspriešanu piedalījās visi klātesošie, kā arī ņemti vērā valdes locekļu pa epastu nosūtītie viedokļi.
1. LMSF rīkoto sacensību un čempionātu norise
1.1. V.Tolmačovs informē, ka Latvijas čempionātā Makšķerēšanā ar fīderi piedalās aptuveni 11
komandas, kā arī individuālie dalībnieki, pavisam aptuveni 57 dalībnieki, tendence ir dalībnieku
skaitam palielināties, pieaugot dalībnieku skaitam, būs jārisina jautājums, ka nav sacensībām
piemērotu vietu
1.2. A.Vecvērdiņš informē Latvijas čempionātā makšķerēšanā ar mušimakšķeri 1.posmā
Valdemāra dīķi piedalījās 13 dalībnieki, Gaujā - Līgatne 16 dalībnieki, pēdējam posmam
pietiekušies ap 20 dalībnieku, dalībnieku meistarības līmenis aug, plānots piedalīties Baltijas
kausā 13.jūlijā Lietuvā.
1.3. E.Skalbergs informē, ka 2018.gadā Latvijas Čempionātā karpu makšķerēšanā piedalījās 18
komandas, 2019.gadā 25 komandas, 2 posmā piedalījās viena komanda no Igaunijas, visi posmi
notiek Baļotē, izlase gatavojas 2020.gada Pasaules Čempionātam Ukrainā.
1.4. H.Raciborskis informēja, ka 2018./2019.gada sezonas Latvijas Čempionāts Makšķerēšanā no
ledus noslēdzies. 2019/2020.gada Pasaules Čempionāts notiks Lietuvā, kur arī plānotas izlases
atlases sacensības. 2019/2020.gada sezonas sacensības plānošanas stadijā, visi interesenti aicināti
uz sadarbību.
Lēmums: 1. Pieņemt informāciju zināšanai
Balsojums:
PAR
PRET
6

0

ATTURAS
0

2. LSFP piešķirto līdzekļu izlietošanas tāmju apstiprināšana
K.Zvaigzne iepazīstina ar LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu un valsts kapitālsabiedrību
ziedojumu izmantošanu, skaidro atsevišķu izmaksu nepieciešamību.
Diskusija par informācijas ievietošanu LMSF mājaslapā un facebook profilā. Ņemot vērā ka
LMSF ir izdalījusi līdzekļus šīm aktivitātēm, lūgums atbildīgos par disciplīnu izmantot iespējas un
ievietot informāciju, kā LMSF mājas lapā (obligāti sacensību nolikums un rezultāti), kā arī
facebook profilā. Ziņas nosūtāmas E.Zeiļai ar kopiju G.Kurzemniekam un K.Zvaigzne, formāts
noskaidrojams pie E.Zeiļas.
Lēmums: 2. Pieņemt informāciju zināšanai
Balsojums:
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3. Citi jautājumi
3.1. Diskusija par piedāvājumu katrai disciplīnai veltīt sižetu raidījumā Makšķerēšanas noslēpumi,
ņemot vērā ka dažām disciplīnām notiks pēdējie posmi, laika raidījumu plānošanai nav atlicis
daudz. Ņemot vērā ka jautājums ir raidījuma veidotāju pārziņā, nosūtot protokolu, nolemts
atgādināt par pavasarī izteikto piedāvājumu.
Lēmums: 3.1. Pieņemt informāciju zināšanai
Balsojums:
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3.2. V.Tolmačovs informē ka apkopojis informāciju par programmām, kuras būtu izmantojamas
sacensību rezultātu uzskaitei un vietu noteikšanai, tai skaitā apzināts viens no ražotājiem, kurš
šādu sistēmu ir izveidojis un piedāvā nomāt.
Diskusijā tiek apšaubīta programmas atbilstība visām disciplīnām un spēju pareizi funkcionēt pie
daudziem mainīgajiem.
Lēmums: 3.2. Uzdot V.Tolmačovam iegūt papildus informāciju, sazināties ar ražotāju, sagatavot
prezentāciju par iespējamo risinājumu un iepazīstināt ar to valdi.
Balsojums:
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