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Biedrības „Latvijas Loka Šaušanas Federācija”, reģ. Nr. 40008026008
BIEDRU KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr.1/2021

2021. gada 5. jūnijs
Kopsapulces norises vieta:
SK Amazones vasaras bāze „Pļava”
pie mājām “Babītes”, Salas pagasts, Babītes novads

Biedrības „Biedrības „Latvijas Loka Šaušanas Federācija” (turpmāk- LLŠF)
biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 20.05.2021.,
ievietojot informāciju LLŠF mājas lapā un paziņojot dienas kārtību (projektu), un
izsūtot informāciju elektroniski, katram biedram uz viņa norādīto e-pasta adresi.

Kopsapulci vada:
LLŠF prezidents: Arnis Podiņš
LLŠF viceprezidente: Jūlija Oleksejenko
LLŠF ģenerālsekretārs: Eduards Lapsiņš
Protokolists: Inga Čigone

Darba kārtība:
1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
5. Apsveikumi un viesu uzrunas (epidemioloģiskās drošības nolūkos tikai iepriekš
pieteiktas, ne garākas par 5 min).
6. LLŠF prezidenta ziņojums par 2020.gada pārskatu, un LLŠF 2021.gada
budžeta projektu.
7. LLŠF revidenta ziņojums.
8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2020.gada pārskatu un LLŠF 2021.gada
budžeta projektu.
9. Ziņojumu, 2020.gada pārskata un LLŠF 2021.gada budžeta projekta
apstiprināšana.
10. LLŠF Statūtu izmaiņu un jaunās redakcijas apspriešana.
11. LLŠF Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
12. LLŠF valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas
12.1. LLŠF valdes locekļa kandidātu programmas –prezentācijas;
12.2. Debates par kandidātu programmām;
12.3. LLŠF valdes locekļu vēlēšanas;
12.4. LLŠF revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.
13.Dažādi.

Kopsapulce sākas plkst. 16:35.

1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
Eduards Lapsiņš: Ziņo, ka saskaņā ar Kopsapulces delegātu reģistrācijas
datiem, atklāšanas brīdī Kopsapulcei reģistrējušies 34 no 57 balsstiesīgiem
biedru delegātiem, līdz ar to saskaņā ar Biedrības un nodibinājumu likumu
Kopsapulce ir lemttiesīga. Katram balsstiesīgam biedra delegātam ir viena balss.
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Arnis Podiņš: Uzrunā Kopsapulcē klātesošos delegātus. Atgādina par
Kopsapulcē izlemjamiem svarīgiem jautājumiem saskaņā ar iepriekš izziņoto
dienas kārtības projektu. Lūdz delegātus iesniegt Kopsapulces vadītāja
kandidatūras.

Kopsapulces vadītāja kandidatūras netiek pieteiktas. Arnis Podiņš kā LLŠF
prezidents piedāvā uzņemties Kopsapulces vadītāja pienākumus un aicina
delegātus izteikt iebildumus pret šādu priekšlikumu. Iebildumu nav.
Par Kopsapulces vadītāju tiek apstiprināts: Arnis Podiņš.

2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.

Arnis Podiņš ziņo: Kopsapulcē piedalās 34 biedru balsstiesīgi delegāti no 57.

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
Arnis Podiņš aicina pieteikties balsu skaitīšanas komisijas kandidātus- 3
personas. Tiek ieteikti Krišjānis Liepa, Agate Zālīte un Andis Šveicis.

Tiek piereģistrēts tikko ieradies papildus delegāts R.Grietēns. Līdz ar to tiek
konstatēts, ka kopējais balsstiesīgo biedru delegātu skaits tiek palielināts uz 35.

Notiek balsojums par balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu norādītajā
sastāvā:
Balsojuma rezultāti: „par”- 35, „pret”- 0, „atturas”- 0. Lēmums pieņemts
vienbalsīgi.
Balsu skaitīšanas komisija apstiprināta šādā sastāvā- Krišjānis Liepa, Agate
Zālīte un Andis Šveicis.

4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
Arnis Podiņš nolasa Kopsapulces darba kārtības projektu kā norādīts
Kopsapulces uzaicinājuma vēstulē un aicina izteikt iebildumus vai priekšlikumus.

Iebildumu vai priekšlikumu nav.

Notiek balsojums par Kopsapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšanu
kopumā:
Balsojuma rezultāti: „par”- 34, „pret”- 0, „atturas”- 1. Lēmums pieņemts ar balsu
vairākumu.

5. Apsveikumi un viesu uzrunas.

Mārtiņš Vītols: uzrunā delegātus, izsaka pateicību visiem biedriem par to, kas ir
bijis un aicina nebaidīties pieņemt lēmumus un rīkoties, domājot par nākotni un
apzinoties, ka „viss ir mūsu rokās”.

Marija Antonova: uzrunā delegātus un izsaka prieku par iespēju tikties ar
kolēģiem un sportistiem. Izsaka īpašu pateicību Arnim Podiņam kā ilggadējam
LLŠF prezidentam.
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6. LLŠF prezidenta ziņojums par 2020.gada pārskatu, un LLŠF 2021.gada
budžeta projektu.

Delegātiem tiek izdalīts LLŠF 2020.gada pārskats un 2021.gada budžeta
projekts.

Sarmīte Lipste (LLŠF grāmatvede): uzrunā delegātus un norāda, ka 2020.gads,
ņemot vērā situāciju, kopumā ir bijis grūts, samazinājušies gan ieņēmumi, gan
izdevumi. Prezentē un analizē LLŠF 2020. gada pārskatu pa atsevišķiem
posteņiem. Norāda, ka ne visi klubi ir samaksājuši biedru naudu, atsevišķi
iepriekšējā periodā veiktie līdzfinansējumi nenotikušu vai atceltu sacensību dēļ ir
tikuši atgriezti attiecīgajām pašvaldībām, no kurienes šis līdzfinansējums ir
iemaksāts. Tāpat ir tikuši atgriezti maksājumi no starptautiskajām organizācijām
par atcelto sacensību dalības maksām. Ir notikusi inventāra iegāde saskaņā ar
attiecīgo LLŠF valdes lēmumu. Administratīvie maksājumi saistīti ar kancelejas
preču iegādi, mājas lapas uzturēšanu, u.c. Neskatoties uz ārkārtas situāciju,
starptautiskās organizācijas nav samazinājušas LLŠF dalības maksu šajās
organizācijās. Valdes iepriekš ieplānotie izdevumi tika atlikti vēlākam periodam.

Andis Šveicis: uzdod jautājumu par izdevumu posteni par semināru, sacensību
organizēšanu, telpu īri.

Sarmīte Lipste: atbild, ka tikuši veikti maksājumi SK Amazones un SK Odisejs,
precīzi dati pieejami grāmatvedības ierakstos.

Mārtiņš Vītols: uzdod jautājumu par ieņēmumu posteni par sacensību dalības
maksām.

Sarmīte Lipste: atbild, ka LLŠF no saņemtajām sacensību dalības maksām
apmaksā, piemēram, izdevumus saistībā ar sacensību tiesnešiem- transportu,
viesnīcu, ēdināšanu.

Arnis Podiņš: sniedz skaidrojumu par sacensību līdzfinansējumu sacensību
organizatoriem; norāda, ka jauniešu sacensības tiek finansētas no
mērķdotācijām, savukārt, pārējās (pieaugušo) sacensības ir iespējams
līdzfinansēt tikai tās, dalības maksas par kurām tiek iemaksātas LLŠF kontā.
Klubu sacensības nav iespējams līdzfinansēt, protams, pastāvot kādiem
izņēmumiem.

Sarmīte Lipste: skaidro, ka līgums ar LSFP paredz, ka aptuveni 1000 eiro
(noteikts procents no kopējās līguma summas) var tikt izlietots saistību izpildei-
biroja uzturēšanai; norāda, ka maksājumi par grāmatvedības darbu nav veikti jau
ilgus gadus, visi veiktie izdevumu maksājumi ir tikai saistībā ar LLŠF tiešiem
izdevumiem un saskaņā ar LLŠF valdes lēmumiem, kas publicēti LLŠF mājas
lapā.

Citu jautājumu par 2020.gada pārskatu nav.

Tiek piereģistrēts tikko ieradies papildus delegāts D.Koroļs. Līdz ar to tiek
konstatēts, ka kopējais balsstiesīgo biedru delegātu skaits tiek palielināts uz 36.
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Arnis Podiņš: detalizēti prezentē LLŠF 2021.gada budžeta projektu, skaidrojot
katru norādīto posteni un norādot, ka minētās summas, īpaši par LSFP un
pašvaldību līdzfinansējumu var mainīties atkarībā no faktisko sacensību norises,
tāpat jāveic pārrunas ar LSFP un LOK par iepriekš neizpildīto saistību risinājumu;
izdevumi saistībā ar dalību sacensībās var mainīties atkarībā no ceļošanas
izdevumiem, testu nepieciešamības un citiem apstākļiem.

Mārtiņš Vītols: uzdod jautājumu, vai plānotie sacensību izdevumi ietver
izdevumus tikai sportistiem, vai arī atbalsta personālam.

Arnis Podiņš: atbild, ka atskaitēs par līgumu izpildi ir izdevumi tikai saistībā
sportistiem. Federācija apmaksā izdevumus par atbalsta personālu jauniešiem,
jo paši nevar vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nedrīkst uz starptautiskajām
sacensībām doties vieni paši, viņiem ir vajadzīgs pavadošais personāls. Attiecībā
uz pieaugušajiem sportistiem atbalsts tiek sniegts federācijas iespēju robežās, jo
valsts finansējumu šādiem mērķiem nepiešķir; norāda uz jautājumu, kur rast
finansējumu šādiem mērķiem; norāda, ka loka šaušanas kā sporta veida
finansējums valdībā ir nelabprāt apspriežama tēma, no valsts šim sporta veidam
ir minimāls atbalsts, iesaka meklēt finansējumu no pašvaldību puses.
Federācijas finansējums ir iespējams tikai esošā budžeta ietvaros un izdevumi
tiek rūpīgi izsvērti.

Ivo Lipste (LLŠF revīzijas komisijas vadītājs- revidents): uzrunā delegātus un
informē, ka detalizēts revidenta atzinums ir pievienots 2020.gada pārskatam.
Pamatā iebildumu nav, viss normas robežās; norāda, ka viņš kā revidents
federācijas darbam seko līdzi visu laiku, piedalās lēmumu pieņemšanā visu laiku;
sniedz savu viedokli par finansējumu sacensību līdzbraucējiem, proti, atbalsta
personālam- trenerim ir jābūt akreditētam, jāmaksā dalības maksa līdzīgi kā
sportistam, jāievēro citi noteikumi kā dzīvošana akreditētās viesnīcās, kā
rezultātā izdevumi pieaug, īpaši pēdējo piecu gadu laikā, kad situācija un dalības
nosacījumi ir kļuvuši stingrāki, bet valsts finansē tikai pašu sportistu. Par
līdzbraucēju finansējumu jautājums jārisina pašiem. Kā iespējamais problēmas
atrisinājums varētu būt sponsoru finansējums, taču patreizējā valsts politika to
neveicina.

Citu jautājumu nav.

8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2020.gada pārskatu un LLŠF 2021.gada
budžeta projektu.

Eduards Lapsiņš: izsaka priekšlikumu budžeta projektā paredzēt līdzekļus
nākamā ģenerālsekretāra algošanai (vismaz minimālās algas apmērā) un
vienreizēju maksājumu par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.

Arnis Podiņš: norāda, ka provizoriskie izdevumi ģenerālsekretāra algošanai
vismaz minimālās algas apmērā varētu sastādīt aptuveni 6000 eiro gadā,
savukārt, LSFP un LOK līgumu nosacījumi paredz administratīvo izdevumu
slieksni līdz 20% apmērā, līdz ar to šāds finansējums neiekļautos minēto līgumu
nosacījumos; neredz iespēju ierosinātajam finansējumam esošā budžeta
ietvaros. Ierosina Kopsapulcei izlemt iespējamo izdevumu summu un ieplānot
administratīvo izdevumu postenī.
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Notiek plaša diskusija delegātu starpā, kur, cita starpā, tiek norādīts, ka
atalgojums būtu nepieciešams, jo federācijas izpildinstitūciju pienākumu izpilde
nereti noris darba laikā, īpaši attiecību kārtošanā ar citām valsts institūcijām.

Marija Antonova: izsaka priekšlikumu, ka klubi 30% no ieņēmumiem par
sacensību rīkošanu varētu novirzīt LLŠF administratīvo izdevumu segšanai.

Kopumā delegāti izsaka piekrišanu, ka darbu federācijas labā kaut kādā apjomā
būtu nepieciešams apmaksāt, un piedāvā jaunajai valdei šo jautājumu risināt,
pašreiz konkrētu summu budžeta projektā neparedzot.

Mārtiņš Vītols: uzdod jautājumu par to, kuras sporta federācijas pašas rīko
sacensības.

Arnis Podiņš: atbild, ka tās varētu būt federācijas, kas darbojas ka starpnieki un
no sacensību rīkošanas gūst kādu labumu.

Mārtiņš Vītols: izsaka ierosinājumu, ka federācija var nerīkot sacensības, to
ļaujot darīt klubiem, ar iespējamu izņēmumu- jauniešu sacensības.

Arnis Podiņš: ņemot vērā finansiālo situāciju, izsaka ierosinājumu
papildinājumiem 2021.gada budžeta projektā: „Papildināt organizatoriskos
izdevumus ar sadaļu ģenerālsekretāra un grāmatvedības pakalpojumu samaksa-
3000 eiro”.

Debates tiek slēgtas.

7. LLŠF revidenta ziņojums

Tika izskatīts pie 6.punkta.

9. Ziņojumu, 2020.gada pārskata un LLŠF 2021.gada budžeta projekta
apstiprināšana.

Arnis Podiņš aicina balsot par LLŠF 2020.gada pārskata apstiprināšanu:
Notiek balsojums:
Balsojuma rezultāti: „par”- 33, „pret”- 0, „atturas”- 3. Lēmums pieņemts ar balsu
vairākumu.

Arnis Podiņš aicina balsot par LLŠF 2021.gada budžeta projekta ar
papildinājumiem (skatīt 6.punktu) apstiprināšanu:
Notiek balsojums:
Balsojuma rezultāti: „par”- 33, „pret”- 0, „atturas”- 3. Lēmums pieņemts ar balsu
vairākumu.

10. LLŠF Statūtu izmaiņu un jaunās redakcijas apspriešana.

Eduards Lapsiņš: ziņo par SK CURLAND ierosinājumu no Statūtu jaunās
redakcijas projekta 7.2.punkta svītrot vārdus „ja vien šajos statūtos un
normatīvajos aktos nav noteikts citādi”.
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Iebildumu nav.

Notiek balsojums par Statūtu jaunās redakcijas projekta 7.2.punkta labošanu,
svītrojot vārdus „ja vien šajos statūtos un normatīvajos aktos nav noteikts citādi”:
Balsojuma rezultāti: „par”- 34, „pret”- 0, „atturas”- 2. Lēmums pieņemts ar balsu
vairākumu.

Eduards Lapsiņš: ierosina Statūtu jaunās redakcijas projekta 8.1.punktu izteikt
šādā redakcijā- „Valde ir LLŠF pastāvīgi funkcionējoša izpildinstitūcija, kas
sastāv no trim Valdes locekļiem, tai skaitā Valdes priekšsēdētāja, kurš ir arī LLŠF
prezidents, un diviem Valdes priekšsēdētāja vietniekiem, kuri ir attiecīgi LLŠF
viceprezidents un ģenerālsekretārs” un attiecīgi labot 8.3.punktu.

Tiek izteikti atsevišķi delegātu viedokļi.

Notiek balsojums par Statūtu jaunās redakcijas projekta 8.1.punktu izteikšanu
šādā redakcijā- „Valde ir LLŠF pastāvīgi funkcionējoša izpildinstitūcija, kas
sastāv no trim Valdes locekļiem, tai skaitā Valdes priekšsēdētāja, kurš ir arī LLŠF
prezidents, un diviem Valdes priekšsēdētāja vietniekiem, kuri ir attiecīgi LLŠF
viceprezidents un ģenerālsekretārs” un attiecīgi 8.3.punkta labošanu:
Balsojuma rezultāti: „par”- 8, „pret”- 23, „atturas”- 5. Ierosinājums noraidīts.

Eduards Lapsiņš: ierosina Kopsapulci lemt par Statūtu jaunās redakcijas spēkā
stāšanās brīdi.

Notiek diskusijas.

Notiek balsojums par Kopsapulces lēmumu „Statūtu jaunā redakcija tiek
apstiprināta un stājas spēkā līdz ar Kopsapulces beigām”.
Balsojuma rezultāti: „par”- 23, „pret”- 8, „atturas”- 3. Lēmums pieņemts ar balsu
vairākumu.

Notiek balsojums par Statūtu jauno redakciju, ievērojot iepriekš pieņemtos
labojumus statūtu jaunās redakcijas projektā.
Balsojuma rezultāti: „par”- 30, „pret”- 0, „atturas”- 4. Lēmums pieņemts ar vismaz
divu trešdaļu balsu vairākumu.

12. LLŠF valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Eduards Lapsiņš: ziņo par aizrādījumu no SK CURLAND par to, ka valdes
locekļu kandidātu piekrišanā ietvertais apliecinājums par pieredzi atzītās sporta
federācijas pārvaldes institūciju darbā neatbilst likumdošanas prasībām, un
ierosina šo prasību neņemt vērā. Iebildumu nav. Izsaka priekšlikumu pieņemt
Vēlēšanu nolikumu.

Mārtiņš Vītols: iebilst pret valdes izstrādātā Vēlēšanu nolikuma 1.-3.punktu un
uzskata, ka var pieņemt, sākot ar 4.punktu.

Eduards Lapsiņš: uzskata, ka Vēlēšanu nolikums izstrādātajā formātā būtu
nepieciešams arī turpmākajām vēlēšanām, tādēļ būtu atbalstāms pilnībā. Faktiski
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1.-3.punktā paredzētās darbības jau ir notikušas un uz Kopsapulci būtu
attiecināms tikai, sākot ar 4.punktu.

Eduards Lapsiņš aicina balsot par Vēlēšanu nolikuma apstiprināšanu, sākot ar
4.punktu:
Notiek balsojums:
Balsojuma rezultāti: „par”- 28, „pret”- 0, „atturas”- 6. Lēmums pieņemts ar balsu
vairākumu.

Izsludināts pārtraukums.

LLŠF valdes locekļa kandidātu programmas –prezentācijas

Eduards Lapsiņš: uzrunā delegātus, nobeigumā minot, ka var dot pieredzi un
palīdzēt jaunajiem, bet nekandidēt uz prezidenta vai ģenerālsekretāra amatu.

Jānis Jakubanecs: uzrunā delegātus, min, ka ir pieredze uzņēmējdarbībā,
projektu vadībā un finanšu jautājumu risināšanā.

Raimons Grietēns: uzrunā delegātus, min, ka vajadzētu atbalstīt trenerus, ieviest
sertifikāciju, iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti, vājredzīgos un vājdzirdīgos, jāiesaista
ģimenes; norāda, ka loka šaušana kā sports nekādā gadījumā nav savienojama
ar alkoholu un cigaretēm.

Maksims Čerkasovs: uzrunā delegātus, min, ka nav aktīvs loka šāvējs kopš
2012.gada, ir organizatorisku jautājumu risināšanas pieredze, nepieciešami
caurspīdīgi valdes lēmumi, līdzvērtīga attieksme pret klubiem.

Andis Šveicis: uzrunā delegātus, uzskata, ka viņa misija valdē ir pārstāvēt
apvidus loka šāvējus.

Jeļena Sergejeva: uzrunā delegātus, min, ka vairāk pazīstama kā tiesnesis,
gatava atbalstīt un palīdzēt organizēt.

Eduards Lapsiņš: nolasa Rimmas Matvejevas anketu, minot, ka viņai ir trenera
pieredze, gatava veltīt valdes darbam pusi darba dienas laika, pārvalda
normatīvos aktus, var pārstāvēt federāciju starptautiskajās organizācijās un
valsts iestādēs, konsultē sportistus, citus trenēšanas jautājumos.

Ivo Lipste: uzrunā delegātus, min, ka bijis viens no LLŠF atjaunotājiem, liela
pieredze federācijas valdes darbā, pēdējos gadus pilda revidenta funkcijas;
mērķis- regulāra sadarbība starp klubiem, informācija par valdes darbu; uzskata
ka patreizējā brīdī ir jūtama lielāka kritika par valdes darbu nekā reāli darba
piedāvājumi, visiem ir kopējs mērķis, uz ko iet.

Kristaps Ozoliņš: uzrunā delegātus un min, ka labprāt palīdzētu valdes darbā, bet
pašreiz neredz tādu iespēju, tādēļ vēlas kandidēt uz valdes locekļa amatu;
gatavs sniegt idejas arī gadījumā, ja valdē netiks ievēlēts, lai attīstītu loka
šaušanu visos reģionos.
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Jūlija Oleksejenko: izdala klubu pārstāvjiem sportisko sasniegumu
apliecinājumus; uzrunā delegātus; piemin Jāni Bruži un norāda, ka ir patīkami, ka
aiz muguras ir atbalstītāji, bet patreizējā situācijā ir pieejami online rīki un
atbalstītāji visam var sekot līdzi tiešsaitē; norāda, ka atradusies valdes locekles
amatā 16 gadus, 10 gadus strādā pašvaldībā un organizē Rīgas sacensības un
kausu; ir pārstāvējusi federāciju sarunās ar WA. Nobeigumā atsauc savu
kandidatūru uz valdes locekles amatu.

Mārtiņš Vītols: uzrunā delegātus, norāda, ka var palīdzēt valdei, jo ir idejas; ir
uzņēmējs 15 gadus, pats organizējis sacensības, nepieciešams skatīties no
uzņēmēja viedokļa- uzstādīt mērķi un strādāt.

Ivo Lipste: uzrunā delegātus, min, ka revidentam loka šaušanas kontekstā nav
jāgaida pēdējais brīdis pirms gada pārskata apstiprināšanas, bet jāseko līdzi visu
laiku.

Agate Zālīte: uzrunā delegātus, norāda, ka ir treneris un tiesnesis, mēģinājusi
iesaistīties valdes darbā un izsaka gatavību palīdzēt, veicot revidenta amata
pienākumus.

Eduards Lapsiņš: aicina uz debatēm. Jautājumu nav.

Eduards Lapsiņš aicina balsot par valdes locekļu un revidenta amata
kandidātiem ar iepriekš katram delegātam izdalītiem vēlēšanu biļeteniem, kuros
norādīti visi izvirzītie valdes locekļu un revidenta amata kandidāti- jāatzīmē 5 ne
vairāk kā 5 valdes locekļi, ievērojot to, ka Jūlija Oleksejenko savu kandidatūru ir
atsaukusi, un 1 revidentu.
Notiek balsojums ar biļeteniem. Agates Zālīte balsu skaitīšanas komisijas vārdā
ziņo par rezultātiem saskaņā ar balsu skaitīšanas protokolu:
Derīgi balsošanas biļeteni- 36, nederīgi- 0.
Balsojuma rezultāti par valdes locekļu amatu:
Andis Šveicis- 29 balsis
Jeļena Sergejeva- 26 balsis
Jānis Jakubanecs- 22 balsis
Kristaps Ozoliņš- 22 balsis
Mārtiņš Vītols- 18 balsis
Maksims Čerkasovs- 16 balsis
Eduards Lapsiņš- 10 balsis
Ivo Lipste- 10 balsis
Rimma Matvejeva- 9 balsis
Raimonds Grietēns – 8 balsis

Līdz ar to par valdes locekļiem tiek ievēlēti:
Andis Šveicis
Jeļena Sergejeva
Jānis Jakubanecs
Kristaps Ozoliņš
Mārtiņš Vītols

Balsojuma rezultāti par revidenta amatu:
Agate Zālīte- 23 balsis
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Ivo Lipste- 13 balsis

Līdz ar to par revidentu tiek ievēlēta:
Agate Zālīte

Kristaps Ozoliņs: paziņo, ka atsauc savu kandidatūru uz valdes locekļa amatu un
atsakās no valdes locekļa amata.

Notiek diskusijas par tālāko rīcību, tiek izvirzītas vairākas alternatīvas- rīkot
pilnībā jaunas vēlēšanas, uz vakanto valdes locekļa amatu apstiprināt nākamo
kandidātu pēc saņemto balsu skaita, apstiprināt ievēlētos 4 valdes locekļus un
izsludināt jaunu sapulci par vakantā valdes locekļa amatu.

Eduards Lapsiņš aicina balsot par to, vai vakantajā valdes locekļa amatā
apstiprināt nākamo kandidātu pēc saņemto balsu skaita.
Balsojuma rezultāti: „par”- 23, „pret”- 9, „atturas”- 3. Lēmums pieņemts ar balsu
vairākumu.

Agate Zālīte: balsu skaitīšanas komisijas vārdā informē, ka nākamais valdes
loceklis pēc saņemto balsu skaita ir Maksims Čerkasovs. Līdz ar to par valdes
locekļiem tiek ievēlēti:
Andis Šveicis
Jeļena Sergejeva
Jānis Jakubanecs
Mārtiņš Vītols
Maksims Čerkasovs

Prezidenta vēlēšanu biļetenu sagatavošanai tiek precizēts, kuri no ievēlētajiem
valdes locekļiem nevēlas kandidēt uz valdes priekšsēdētāja amatu:
Andis Šveicis- atsakās
Jeļena Sergejeva- atsakās
Jānis Jakubanecs- piekrīt
Mārtiņš Vītols- atsakās
Maksims Čerkasovs- atsakās

Tā kā valdes priekšsēdētāja kandidatūra ir viena, tad tiek uzskatīts, ka
Kopsapulce apstiprina šo kandidātu. Iebildumu nav.

Jānis Jakubanecs tiek apstiprināts LLŠF valdes priekšsēdētāja (prezidenta)
amatā.

Arnis Podiņš: aicina Kopsapulci risināt jautājumu par rīcību pārejas periodā, kad
faktiski bijušajai valdei pilnvaras ir beigušās, bet jaunā valde nav reģistrēta
Uzņēmumu reģistrā, līdz ar to tai vēl nav publiskas pārstāvības tiesības attiecībā
pret trešajām personām; paredzami sarežģījumi līgumu slēgšanā ar valsts
iestādēm un maksājumu veikšana, īpaši Valsts kasē.

13. Dažādi

Agate Zālīte: aicina klubu biedrus, īpaši jauniešus, uzņemties rūpes par
sociālajiem tīkliem.
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Marina Rjabkova: izsaka nožēlu par kluba biedra Kristapa Ozoliņa rīcību,
atsaucot piekrišanu valdes locekļa amatam; pati izsaka vēlmi palīdzēt valdei un
loka šāvējiem.

Dmitrijs Koroļs: izsaka pateicību bijušajai valdei par darbu, īpaši Jūlijai
Oleksejenko.

Jānis Jakubanecs: uzrunā delegātus un izsaka pateicību par viņa ievēlēšanu
prezidenta amatā.

Sapulce tiek slēgta plkst. 20:45.

Dokuments parakstīts: 2021.gada 5.jūnijā

Paraksti:

Sapulces vadītājs ______________________ Arnis Podiņš

Protokolists __________________ Inga Čigone


