
IZRAKSTS 

BIEDRĪBAS „LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA” 

vienotais reģistrācijas Nr. 40008029004 

 

BIEDRU KOPSAPULCES 

PROTOKOLS Nr. 01/20 

 

Rīgā,                                                                                                   2020.gada 17.jūnijā 

 

Kopsapulci sasauca Biedrības „LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA” (turpmāk tekstā LPF) valde, biedriem 

paziņojot par kopsapulci 2020.gada 02.jūnijā, par sapulces sasaukšanu un tās dienas kārtībā iekļautajiem jautājumiem 

paziņojot atbilstoši LPF Statūtos noteiktajā kārtībā - publicējot sludinājumu LPF oficiālajā mājas lapā 

www.swimming.lv. Katram biedram tika izsūtīts arī rakstisks uzaicinājums. 

Kopsapulces norises vieta: Rīga, Slokas iela 1, viesnīca „Bellevue Park hotel Riga” konferenču zālē. 

Kopsapulci atklāj: 11:06 

Kopsapulcē piedalās 32 (trīsdesmit divi) no 50 (piecdesmit) balsstiesīgā biedrības LPF biedra, sapulce saskaņā ar 

statūtiem ir lemttiesīga. 

 

Izziņotā darba kārtība:  

1. Pilnvaru un kopsapulces darba vadītāja apstiprināšana; 

2. Kvoruma deklarēšana; 

3. LPF darbības pārskata ziņojums par 2019. gadu; 

4. LPF revidenta ziņojums par 2019.gada pārskatu; 

5. LPF gada pārskata par 2019.gadu un revidenta ziņojuma apstiprināšana; 

6. LPF 2020. gada darbības un aktivitāšu plāns. LPF 2020.gada ieņēmumu-izdevumu tāmes apstiprināšana; 

7. LPF pārskata – vēlēšanu sapulces sasaukšana; 

8. Dažādi. 

 

DARBA GAITĀ:  

[..] 

 

Par 1. punktu. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana 

 

A. Platonovs sveic visus biedrus un viesus ikgadējā LPF biedru sapulcē un aicina par sapulces vadītāju 

apstiprināt LPF prezidentu – A. Platonovu.  

Biedriem iebildumu nav un par sapulces vadītāju tiek apstiprināts A. Platonovs.  

 

Par 2. punktu. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. Kvoruma deklarēšana 

 

 A.Platonovs informē, ka uz kopsapulces sasaukšanas dienu LPF Valde bija apstiprinājusi balsstiesīgo 

biedru reģistru ar 49 juridiskajiem biedriem, bet biedrībai “Artistic Swimming Latvia”, reģ. nr. 40008287610, bija 

noteikts statuss “Juridiskā biedra statuss stājas spēkā pēc biedra naudas apmaksas pilnā apmērā”. Biedrība šo 

prasību ir izpildījusi 2020.gada 16.jūnijā, līdz ar to kopsapulces dienā balsstiesīgo biedru skaits ir 50.  

Kopsapulces protokolists Ģirts Treiguts ziņo, ka uz kopsapulces atklāšanu tajā piedalās 32 (trīsdesmit divi) 

biedri (to pilnvarotie pārstāvji) no kopumā 50 (piecdesmit) balsstiesīgajiem biedriem, tādējādi piedāvā šo 

kopsapulci uzskatīt par lemttiesīgu un apstiprināt kopsapulces dalībnieku pilnvaras, norādot, ka lēmuma 

pieņemšanai nepieciešamo vairākuma balsu skaitu - 17 (septiņpadsmit) balsis. 

 

Par 3. punktu. LPF prezidenta Aivara Platonova ziņojums par LPF 2019. gada aktivitātēm un finanšu 

pārskatu 

[..] 

 

Par 4. punktu. LPF revidenta ziņojums par 2019. gada pārskatu 

[..] 

 

http://www.swimming.lv/


Ģ. Treiguts ziņo, ka sapulces gaitā ir pievienojušies vēl 2 (divi) balsstiesīgi pārstāvji, līdz ar to no 

plkst.11:16 kopsapulcē piedalās 34 (trīsdesmit četri) biedri (to pilnvarotie pārstāvji) no kopumā 50 (piecdesmit) 

balsstiesīgajiem biedriem. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo vairākuma balsu skaitu - 18 (astoņpadsmit) balsis. 

 

Par 5. punktu. LPF 2019.gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšana  

 

5.1. Sapulce balsojot, nolemj apstiprināt LPF 2019.gada finanšu pārskatu. 

 

Balsošanas rezultāti: par – 34; pret – 0; nepiedalās – 0. 

 

5.2. Sapulce balsojot, nolemj apstiprināt LPF 2019.gada revidenta ziņojumu. 

 

Balsošanas rezultāti: par – 34; pret – 0; nepiedalās – 0. 

 

Par 6. punktu. LPF 2020. gada darbības un aktivitāšu plāns. LPF 2020.gada ieņēmumu-izdevumu tāmes 

apstiprināšana 

[..] 

Sapulce balsojot, nolemj apstiprināt LPF 2020.gada aktivitāšu plānu un budžeta projektu, paredzot, ka LPF 

valde nepieciešamības gadījumā ir tiesīga veikt grozījumus. 

Ģ. Treiguts ziņo, ka sapulces norises vietu ir pametuši 2 (divi) balsstiesīgi pārstāvji, līdz ar to no plkst. 

11:40 kopsapulcē piedalās 32 (trīsdesmit divi) biedri (to pilnvarotie pārstāvji) no kopumā 50 (piecdesmit) 

balsstiesīgajiem biedriem. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo vairākuma balsu skaitu – 17 (septiņpadsmit) balsis. 

 

Balsošanas rezultāti: par – 32; pret – 0; nepiedalās – 0 

 

Par 7. punktu. LPF pārskata – vēlēšanu sapulces sasaukšana 

  

 A.Platonovs informē, ka atbilstoši LPF Statūtu 8.10 punktam biedru sapulcei jāizsludina LPF pārskata-

vēlēšanu sapulci, kurā notiek LPF Valdes ievēlēšana. Statūti nosaka, ka lēmumu par pārskata – vēlēšanu sapulces 

sasaukšanu pieņem tās kalendārā gadā notiekošās kārtējās biedru sapulces laikā un tā tiek izsludināta ne vēlāk kā 2 

mēnešus pirms pārskata – vēlēšanu sapulces. 

 Ņemot vērā LPF Statūtus, A.Platonovs rosina biedriem izvirzīt piemērotāko datumu pārskata-vēlēšanu 

sapulces norisei, kā arī apstiprināt prezidenta un valdes locekļu izvirzīšanas procedūru, ievērojot Statūtos noteiktās 

prasības.  

 Sapulce balsojot, nolemj: 

 7.1. izsludināt LPF pārskata-vēlēšanu sapulci 2020.gada 16.septembrī; 

 7.2. noteikt, ka Prezidenta kandidātu var izvirzīt ne mazāk kā 1/10 daļa biedru, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

01.septembra plkst.18:00, iesniedzot šādus dokumentus: 

7.2.1. pieteikumu; 

7.2.2. kandidāta piekrišanu; 

7.2.3. kandidāta CV;  

7.2.4. kandidāta piedāvāto darbības programmu (pēc izvēles); 

 7.3. noteikt, ka paralēli LPF Statūtu 8.10.2. punktā noteiktajai kārtībai, ne mazāk kā 1/10 daļa biedru ir 

tiesīgi izvirzīt savus valdes locekļu kandidātus, iesūtot pieteikumus ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

01.septembra plkst. 18:00, iesniedzot šādus dokumentus: 

7.3.1. pieteikumu; 

7.3.2. kandidāta piekrišanu; 

7.3.3. kandidāta CV;  

7.4. šī lēmuma 7.2. un 7.3. punktā minētos dokumentus jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:  

7.4.1. klātienē – iesniedzot LPF birojā (Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048 (4.kab.)); 

7.4.2. elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītus uz LPF e-pasta adresi 

info@swimming.lv; 

 7.5. noteikt, ka LPF Valde nodrošina visu saņemto pieteikumu un pārējo dokumentu, t.s. biedru sarakstu, 

kas ir izvirzījuši kandidātus, vienlaicīgu publicēšanu LPF mājaslapā www.swimming.lv, atsevišķā šīm 

nolūkam paredzētā sadaļā “LPF vēlēšanas”; 

7.6. noteikt LPF Valdei par pienākumu nodrošināt LPF pārskata-vēlēšanu sapulces norises vietas un laika 

izvēli, noteikt darba kārtību, kā arī nosūtīt biedriem elektronisku paziņojumu par pārskata-vēlēšanu 

mailto:info@swimming.lv
http://www.swimming.lv/


sapulces norises laiku, vietu un darba kārtību, un ievietot sludinājumu LPF oficiālajā mājas lapā 

www.swimming.lv. 

Ģ. Treiguts ziņo, ka sapulces norises vietā ir atgriezies 1 (viens) balsstiesīgais pārstāvis, līdz ar to no plkst. 

11:45 kopsapulcē piedalās 33 (trīsdesmit trīs) biedri (to pilnvarotie pārstāvji) no kopumā 50 (piecdesmit) 

balsstiesīgajiem biedriem. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo vairākuma balsu skaitu – 17 (septiņpadsmit) balsis. 

 

Balsošanas rezultāti: par – 33; pret – 0; nepiedalās – 0 

 

Par 8. punktu. Dažādi – LPF revidenta pārapstiprināšana 

 A.Platonovs informē, ka atbilstoši LPF Statūtu 8.9 punktam kārtējā biedru sapulcē dalībniekiem jāievēl 

revidents.  

 A.Platonovs rosina revidenta amatā apstiprināt esošo revidentu Gati Puteni.  

 

Balsošanas rezultāti: par – 33; pret – 0; nepiedalās - 0 

[..] 

 

Kopsapulces slēgšana 

Kopsapulce tiek slēgta plkst.12:10 

 

Sapulces vadītājs              (personiskais paraksts)     Aivars Platonovs 

 

Protokolists                     (personiskais paraksts)        Ģirts Treiguts  

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

 

Biedrība „LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA” 

 

Valdes priekšsēdētājs                                                     Aivars Platonovs 

 

 

Rīga, 2020. gada 17.jūnijā 

http://www.swimming.lv/

