
Biedrības „Latvijas Modernās pieccīņas federācija”  

Rīgā, Grostonas 6b, reģ. Nr. 40008023317 

 

Biedru kopsapulces 

 PROTOKOLS  

 

Rīga, 2022.gada 30.martā       Nr. 22/1-mppro

   

Sapulce sākas plkst. 18:00 

 

Biedrības „Latvijas Modernās pieccīņas federācija” (turpmāk – 

Federācija) valde sasauc biedru sapulci. Par biedru sapulces sasaukšanu biedriem 

paziņots elektroniski.  Biedrības kopējais biedru skaits ir 4 (četri). Kopsapulcē 

klātesoši ir 4 (četri) biedri (saraksts pievienots): 

1. Nodibinājums „Sporta klubs „Modernā pieccīņa””, reģ.Nr.40008153488 

– pārstāv A.Feldmanis. 

2. Biedrība „Rīgas Jātnieku sporta klubs”, reģ.Nr.40008036932 – pārstāv 

Ņ.Bistrovs. 

3. Biedrība „Sporta klubs „Harmonija” reģ. Nr.40008027696 - pārstāv 

G.Langrāts. 

4.    Biedrība “Jūrmalas slidas”, reģ. Nr. 40008146908  – pārstāv M.Jefremenko. 

 

Sapulcē ieradušies 100% no Federācijas biedru skaita. Saskaņā ar Biedrību un 

nodibinājumu likuma 37.panta pirmo daļu un federācijas statūtiem 

(7.6.apakšpunkts), sapulce ir lemttiesīga. 

 

Sapulces darba kārtība:  

1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 

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

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 

4. Iepriekšējās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru 

kopsapulces protokola apstiprināšana. 

5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta 

apstiprināšana. 

6. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa 

ziņojums un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada 

budžeta projekts, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas budžeta 

2021.gada pārskats.  

7. Revidenta ziņojums. 

8. Debates par ziņojumiem, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 

2021.gada budžeta pārskatu un Latvijas Modernās pieccīņas 

federācijas 2022.gada budžeta projektu. 



9. Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2021.gada 

budžeta pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 

2022.gada budžeta projekta apstiprināšana (balsošana).  

10.  Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sastāvs. 

11. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas. 

12. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Statūtu grozījumi. 

13. Dažādi. 

 

1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 

Federācijas prezidents Jānis Liepiņš atklāj sapulci.  Par sapulces vadītāju tiek izvirzīts 

Jānis Liepiņš un Ilze Feldmane tiek izvirzīta par sapulces protokolētāju, tiek lūgts 

klātesošos priekšlikumu atbalstīt. Federācijas Biedri priekšlikumam vienbalsīgi piekrīt. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums:  Sapulci vada Jānis Liepiņš; sapulci protokolē Ilze Feldmane. 

 

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

Jānis Liepiņš ziņo, ka biedru kopsapulcei ir reģistrējušies četri biedri, visi ir balsstiesīgi. 

Jānis Liepiņš pasludina sapulci par balsstiesīgu, informē, ka visi biedri ir ieradušies. 

 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 

Jānis Liepiņš izvirza priekšlikumu par sapulces balsu skaitīšanas vadītāju iecelt Andri 

Kalniņu. Federācijas Biedri priekšlikumam vienbalsīgi piekrīt. Informē, ka balsstiesīgi 

ir 4 biedri. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Sapulces balsu skaitīšanas vadītājs – Andris Kalniņš. 

 

4. Iepriekšējās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulces 

protokola apstiprināšana. 

Jānis Liepiņš izvirza priekšlikumu apstiprināt iepriekšējās Federācijas biedru kopsapulces 

protokolu. Federācijas biedri priekšlikumam vienbalsīgi piekrīt. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Apstiprināt iepriekšējās biedru kopsapulces protokolu. 

 

5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta 

apstiprināšana. 

Jānis Liepiņš informē Federācijas biedrus par sapulces darba kārtību, aicina izteikt 

priekšlikumus papildināšanai un apstiprināt to. Federācijas biedri vienbalsīgi apstiprina 

darba kārtību. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Kopsapulces darba kārtība apstiprināta. 

 

6. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa ziņojums 

un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta projekts, Latvijas 

Modernās pieccīņas federācijas 2021.gada pārskats. 



Jānis Liepiņš sniedz pārskatu par Federācijas darbu, detalizēti informē par Federācijas 

finanšu plūsmu 2021.gada periodā. Jānis Liepiņš izsaka pateicību valdei, treneriem, 

grāmatvedei, sekretariātam un revidentam. Detalizēti uzskaita 2021.gada budžeta 

izlietojumu, analizējot naudas plūsmu kontos un atlikumu Valsts Kasē. Uzsver, ka 

federācija nav parādā nevienam, lai arī budžets ir neliels.  

Jānis Liepiņš turpina pārskatu par sportisko sadarbību ar Latvijas Jaunsardzi.  

Detalizēti informē par plānotajiem izdevumiem 2022.gadā, akcentē galvenos izdevumu 

posteņus. 

Jānis Liepiņš jautā, vai ir kādi jautājumi par pārskatu. Jautājumu nav, aicina balsot par 

2021.gada finanšu izlietojuma pārskatu un 2022.gada budžeta projektu.  

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Apstiprināt 2021.gada finanšu izlietojuma pārskatu un 2022.gada budžeta 

projektu. 

 

7. Revidenta ziņojums. 

Jānis Liepiņš nolasa revidenta Jura Zvirbuļa sagatavoto un iesniegto 2021.gada revidenta 

ziņojumu, uzskaitot ienākumus, izdevumus. 

Jānis Liepiņš izvirza priekšlikumu apstiprināt revidenta ziņojumu, attālināti sazvanot Juri 

Zvirbuli un saņemot revidenta apstiprinājumu. Federācijas biedri priekšlikumam 

vienbalsīgi piekrīt. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Apstiprināt revidenta ziņojumu. 

 

8. Debates par ziņojumiem, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2021.gada 

pārskatu un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta projektu. 

Jānis Liepiņš ierosina debates par 2021.gada finansējuma izlietojumu un 2022.gada 

budžeta izlietojuma projektu. 

Jautājumu vai iebildumu nav. 

 

9. Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2021.gada pārskata un 

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta projekta apstiprināšana 

(balsošana). 

Jānis Liepiņš izvirza priekšlikumu apstiprināt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 

2021.gada pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta 

projekta ziņojumu. Federācijas biedri priekšlikumam vienbalsīgi piekrīt. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Apstiprināt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2021.gada pārskata un 

Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2022.gada budžeta projekta ziņojumu. 

 

10. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sastāvs. 

Jānis Liepiņš nolasa federācijas biedru iesniegto valdes locekļu kandidātu sarakstu, 

saskaņā ar statūtu 8.1.punktu. Iesniegtie valdes locekļu kandidāti – Andris Kalniņš, 

Mihails Jefremenko, Andris Feldmanis, Jānis Liepiņš, Andra Novicka, Kaspars Garkanis, 

Deniss Čerkovskis. Aicina klātesošos izteikties. Jautājumu nav.  Jānis Liepiņš aicina 

balsot par Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes locekļu sarakstu. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 



Lēmums: Apstiprināt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes locekļu sarakstu 7 

personu sastāvā, atbilstoši Statūtu 8.1.punktam - Andris Kalniņš, Mihails Jefremenko, 

Andris Feldmanis, Jānis Liepiņš, Andra Novicka, Kaspars Garkanis, Deniss Čerkovskis. 

 

11.Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas. 

Jānis Liepiņš ierosina atkārtoti izvirzīt un balsot par Juri Zvirbuli kā 2022.gada federācijas 

revidentu. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Par 2022.gada revidentu Latvijas Modernās pieccīņas federācijā ievēlēts Juris 

Zvirbulis. 

 

12. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Statūtu grozījumi. 

Jānis Liepiņš informē klātesošos par federācijas aktivitātēm un nepieciešamību izveidot 

otru Latvijas Modernās pieccīņas federācijas viceprezidenta amatu, grozot federācijas 

statūtus. Pamato nepieciešamību un jautā biedru viedokli. Federācijas biedri atbalsta 

priekšlikumu. Jānis Liepiņš aicina balsot par Latvijas Modernās pieccīņas federācijas otra 

viceprezidenta amata izveidošanu, grozot federācijas Statūtus. 

Balsojums – vienbalsīgs (4 - par) 

Lēmums: Grozīt Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Statūtus, izveidojot otru 

viceprezidenta amatu. 

 

Jānis Liepiņš ierosina izsludināt 15 minūšu kopsapulces pārtraukumu. Biedri atbalsta 

priekšlikumu. 

Jānis Liepiņš ierosina noturēt pirmo Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sēdi 

jaunajā sastāvā. Biedri atbalsta priekšlikumu. 

Tiek izsludināts pārtraukums no plkst.18:45 līdz plkst.19:00. 

____________________________________________________________________ 

 

Plkst. 19:00 turpinās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulce. 

13. Dažādi. 

Jānis Liepiņš sveic federācijas biedrus ar jaunievēlēto valdi, izsaka pateicību un novērtē 

atbalstu. Ierosina uzdot jautājumus vai izteikt ierosinājumus. Jautājumu nav. 

 

Jānis Liepiņš slēdz Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulci. 

 

Sapulce slēgta: plkst. 19:25 

 

Sapulces vadītājs      Jānis Liepiņš 

Sapulces protokolists     Ilze Feldmane 


