
 

 

LGF BIEDRU KOPSAPULCE 

Protokols Nr. 3/2018 

 

Biedrības “Latvijas Golfa federācija”, reģistrācijas numurs 40008021956, juridiskā adrese: Rīgas 

iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, turpmāk – LGF, valde ir sasaukusi biedru kopsapulci, 

turpmāk – Sapulce, likumā un statūtos noteiktajā kārtībā, nosūtot uzaicinājumu elektroniski e-pastā 

visiem biedriem 2018. gada 14. februārī  un 12. martā visi kopsapulces biedri nolēma sasaukt sa-

pulci 19.martā. 

 

Vieta: LGF birojs, Rīgas ielā 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 (1.st. konferenču zāle) 

Laiks: otrdiena, 2018 gada 19. martā, plkst.18:00 

  

Uzaicināti un kopsapulcē piedalās: 
LGF biedru pārstāvji: 

1. Biedrība “ Golfa klubs Viesturi” – Guntis Osis 

2. Biedrība “ Sieviešu Golfa klubs” – Ilze Krūskopa Kaleine 

3. SIA “ Golf Estate International” – Ļubova Micenko 

4. Biedrība “Rekreācija RT” – Līva Legzdiņa/pārstāv Olavs Legzdiņš 

5. SIA “Krievupes Golfa klubs” - Vilis Krištopans  

6. Biedrība “ Latvijas Pļavu golfa asociācija” – Kristaps Matisons 

7. SIA “ Golfs & Karti” – Armands Puče 

LGF valdes locekļi un citi: Aiga Nesaule, Gunārs Pīlādzis 
Neieradās: Biedrība “ Saliena Golf Club” – Laima Lūse 

 

Protokolētāja ievēlēšana 

Par protokolētāju tiek izvirzīta Aiga Nesaule  

Nolēma: par protokolētāju ievēlēt Aigu Nesauli  

(balsojums: par 7, pret- 0, atturas- 0) 

 

Kopsapulces darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana 

2. Balsu skaitītāja ievēlēšana 

3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 

4. Darba kārtības apstiprināšana 

5. Prezidenta un ģenerālsekretāra kandidātu pieteikumu izvērtēšana un vēlēšanas 

6. Statūtu redakcionālās izmaiņas 

7. Citi jautājumi 

 

Kopsapulces darba gaita: 

 

1. Kopsapulces atklāšana 

             A.Nesaule informē, ka uz Kopsapulci ieradušies 7 (septiņi) no 8 (astoņiem) LGF biedru 

pārstāvjiem, tādējādi LGF Kopsapulce saskaņā ar likumu un statūtiem ir lemttiesīga. 

 

2. Balsu skaitītāja ievēlēšana 

Par balsu skaitītāju tiek izvirzīta Ļubova Micenko 

Nolēma: par balsu skaitītāju ievēlēt Ļubova Micenko (balsojums: par-7, pret- 0,  

atturas- 0) 

 

3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 

Par Kopsapulces vadītāju tiek izvirzīts Vilis Krištopans 



 

 

Nolēma: par Kopsapulces vadītāju ievēlēt Vili Krištopanu (balsojums: par-7, pret-0, attu-

ras-0) 

 

4. Darba kārtības apstiprināšana 

V. Krištopans iepazīstina ar Kopsapulces darba kārtību un aicina apstiprināt to. 

Nolēma: apstiprināt Kopsapulces darba kārtību (balsojums: par-7, pret-0, atturas-0)  

 

5. Prezidenta un ģenerālsekretāra kandidātu pieteikumu izvērtēšana un vēlēšanas 

V. Krištopans informē, ka uz prezidenta amatu ir saņemti 2 pieteikumi – no Armanda Pučes 

un Arvja Zeiles. Uz ģenerālsekretāra amatu ir saņemts viens pieteikums no Jūlijas Lāces. 

Priekšlikums ir uzklausīt klātesošā kandidāta A.Pučes izklāstu. 

A. Puče izklāsta savu viedokli un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 

Priekšlikums ir šodien ievēlēt prezidentu un balsot kandidātu iesniegumu saņemšanas kār-

tībā un kā par pirmo balsot par Armandu Puči. 

Nolēma: Vēlēt prezidentu to iesniegumu saņemšanas kārtībā un balsot par Armandu Puči 

(balsojums: par-5, pret-0, atturas-2) 

 

6. Statūtu redakcionālās izmaiņas 

V. Krištopans informē, ka zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic ir sagatavojis statūtu iz-

maiņas, saskaņā ar iepriekšējā kopsapulcē izvirzītajiem priekšlikumiem. Ņemot vērā, ka 

ievēlēts jauns prezidents, priekšlikums darbu pie statūtu grozījumiem izskatīt un apstiprināt 

jauno statūtu redakciju atsevišķā biedru kopsapulcē. 

Nolēma: Sasaukt biedru kopsapulci 2018. gada 5. aprīlī plkst 12:00 kurā izskatīt jautājumu 

par statūtu jauno redakciju ( balsojums par-7, pret-0, atturas-0) 

 

7. Citi jautājumi  

Atsaukt no LGF valdes sekojošus valdes locekļus: Vili Krištopanu, personas kods un Aigu 

Nesauli, personas kods. 

Nolēma: atsaukt no  LGF valdes sekojošus valdes locekļus: Vili Krištopanu, personas kods 

un Aigu Nesauli, personas kods (balsojums: par 7, pret-0, atturas – 0). 

  
V. Krištopans informē, ka Sapulces darba kārtība ir izsmelta līdz ar ko Sapulce ir slēgta 

plkst. 19:45     

_________________________ 

Aiga Nesaule 

Kopsapulces protokoliste 

 
__________________________ 

Vilis Krištopans 

Kopsapulces vadītājs 
 


