
BIEDRĪBAS "LATVIJAS GOLFA FEDERĀCIJA" 
reģistrācijas numurs 40008021956 

(turpmāk – LGF) 
 

Valdes sēdes protokols Nr. __/2019 
 
Norises vieta: “Ozo Golfa Klubs“, Mīlgrāvja ielā 16, Rīgā, LV-1034 
Norises laiks: ceturtdiena, 2019. gada 7. martā, plkst.13:00 
 
Valdes sēdē piedalās: 

1. Armands Puče (prezidents); 
2. Santa Puče (prezidenta vietniece); 
3. Ainārs Počs (prezidenta vietnieks); 
4. Guntars Dobelis (prezidenta vietnieks). 

 
Protokolētāja ievēlēšana 
Par protokolētāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par protokolētāju ievēlēt Armandu Puči (balsojums: par- 4, pret- 0, atturas- 0). 
 
Valdes sēdes darba kārtība: 

1. Valdes sēdes atklāšana; 
2. Valdes sēdes vadītāja ievēlēšana; 
3. Valdes sēdes balsu skaitītāja ievēlēšana; 
4. Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšana; 
5. Par esošo LGF biedru izslēgšanu no LGF biedru skaita. 

 
Valdes sēdes darba gaita: 
 

1. Valdes sēdes atklāšana 
Armands Puče informē, ka uz valdes sēdi ieradušies LGF valdes locekļi, tādējādi LGF valdes 
sēde saskaņā ar likumu ir lemttiesīga. 

 
2. Valdes sēdes vadītāja ievēlēšana 

Par valdes sēdes vadītāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par valdes sēdes vadītāju ievēlēt Armandu Puči (balsojums: par- 4, pret- 0, atturas- 
0). 

 
3. Valdes sēdes balsu skaitītāja ievēlēšana 

Par valdes sēdes balsu skaitītāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par valdes sēdes balsu skaitītāju ievēlēt Armandu Puči (balsojums: par- 4, pret- 0, 
atturas- 0). 

 
4. Valdes sēdes darba kārtības apstiprināšana 

Armands Puče iepazīstina ar valdes sēdes darba kārtību un aicina apstiprināt to. 
Nolēma: apstiprināt valdes sēdes darba kārtību (balsojums: par- 6, pret- 0, atturas- 0). 

 
5. Par esošo LGF biedru izslēgšanu no LGF biedru skaita 

LGF valde ir konstatējusi, ka LGF esošie biedri: Biedrība “Saliena Golf Club” un SIA 
“Krievupes golfa klubs” nav veikuši ikgadējos biedru naudas maksājumus par 2018. gadu. 
Savukārt LGF statūtu 3.6.punktā noteikts, ka LGF biedrs zaudē biedra statusu ar LGF valdes 
lēmumu, ja LGF biedrs nav veicis biedra maksājumus ilgāk par desmit mēnešiem. Papildus 
LGF prezidents Armands Puče apliecina, ka abas organizācijas ir regulāri informētas par 
savām sabiedriskajām saistībām. Attiecīgi ir iespējams konstatēt LGF statūtu pārkāpumu no 
Biedrības “Saliena Golf Club” un SIA “Krievupes golfa klubs” pusēm. 
Nolēma: sakarā ar LGF statūtu pārkāpumu, izslēgt Biedrību “Saliena Golf Club” un SIA 
“Krievupes golfa klubs” no LGF biedru skaita (balsojums: par- 4, pret- 0, atturas- 0). 

 
Armands Puče informē, ka valdes sēdes darba kārtība ir izsmelta, līdz ar ko valdes sēde ir slēgta 
plkst. 14:00. 
 

______________ 
Armands Puče 

______________ 
Santa Puče 

______________ 
Ainārs Počs 

______________ 
Guntars Dobelis 

 


