
LGF BIEDRU KOPSAPULCE 
Protokols Nr. 6/2020 

 
Biedrības “Latvijas Golfa federācija”, reģistrācijas numurs 40008021956, turpmāk – LGF, valde ir 
sasaukusi biedru kopsapulci, turpmāk – Sapulce. 
Vieta: Ozo Golf Club, Mīlgrāvja ielā 16. LV1034, Rīga 
Laiks: ceturtdiena, 2020. gada 25. martā, plkst.16:30 
  
Uzaicināti un kopsapulcē piedalās 
LGF biedri un to likumiskie pārstāvji: 

 
SIA Golfs&Karti, pārstāv Armands Puče 
Biedrība “Golfa kluba Viesturi”, pārstāv Guntis Osis 
SIA “Golf Estate International”, pārstāv Artemijs Mališkovs 
Biedrība “Sieviešu golfa klubs”, pārstāv Ilze Krūskopa 
Biedrība “Latvijas Pļavu Golfa asociācija”, pārstāv Kristaps Matisons 
Biedrība “Rekreācija RT”,  pārstāv Līva Legzdiņa 
SIA Jumala Golf Course, pārstāv Kārlis Lūsis 

 
Sapulce notiek attālināti, biedriem balsojot interneta formātā. 
 
Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 
Par Kopsapulces vadītāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par Kopsapulces vadītāju ievēlēt Armandu Puči  
(balsojums: par- _7_, pret- _0_, atturas- _0_). 
 
Protokolētāja ievēlēšana 
Par protokolētāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par protokolētāju ievēlēt Armandu Puči. 
(balsojums: par- _7_, pret- _0_, atturas- _0_). 
 
Balsu skaitītāja ievēlēšana 
Par balsu skaitītāju tiek izvirzīts Ivars Grunte. 
Nolēma: par balsu skaitītāju ievēlēt Ivaru Grunti. 
(balsojums: par- 7__, pret- _0_, atturas- _0_). 
 
Kopsapulces darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana; 
2. Darba kārtības apstiprināšana; 
3. Citi jautājumi. 

 
Kopsapulces darba gaita: 
 

1. Kopsapulces atklāšana 
Armands Puče informē, ka uz Kopsapulci ieradušies 7  LGF biedru pārstāvji, tādējādi LGF 
Kopsapulce saskaņā ar likumu un statūtiem ir lemttiesīga. 
 

2. Darba kārtības apstiprināšana 
Armands Puče iepazīstina ar Kopsapulces darba kārtību un aicina apstiprināt to. 

1. Apstirpināt gada pārskatu un revidenta ziņojumu. 
2. Apstirtpināt budžeta projektu kā pagaidu budžetu ar iespējamajām 

kotekcijām sezonas laikā. 
3. Citi. 

Nolēma: apstiprināt Kopsapulces darba kārtību (balsojums: par- _7_, pret- _0_, atturas- _0_). 
 
 
 
 

3. Sapulce izskatīja LGF gada pārskatu un revidenta ziņojumu. 
Nolēma: apstiprināt (balsojums: par- 7__, pret- 0__, atturas- 1__). 



 
4. LGF 2020. gada budžeta apstiprināšana. 

Ziņo LGF prezidents Armands Puče 
Nolēma: apstiprināt LGF 2020. gada budžetu. 

 (balsojums: par- 7__, pret- _0_, atturas- _0_). 
 

5. Citi jautājumi  
LGF biedri ierosina veikt izmaiņas sezonas kalendārā, ko ietekmē valstī izsludinātā 
pandēmija. LGF biedri uzdod LGF Valdei izvērtēt sezonas kalendāru un pieņemt lēmumu, kas 
atbilstu ārkārtas situācijai.  

Sapulces darba kārtība ir izsmelta līdz ar ko Sapulce ir slēgta plkst. 17.00__    
 
 

Armands Puče,  
Kopsapulces vadītājs un protokolists 

 

 

 

 


