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Latvij as Moderniis piecc-r4as federiicij a,
vienotais refistriicijas Nr. 40008023317,

Grostonas iela 68, Rlga, LV-1013

Par biedn-bas izmai4u ierakstT5anu biedrtbu
un nodibindjumu registra

Latvijas Republikas Uz4emumu registra valsts notare Egita Irbe, izskatot sa4emtos
dokumentus,

konstatEja un secindj a:

1. 06.04.2018. Latvijas Republikas Uzr,remumu registra sa4emts biedrlbas Latvijas
Modernas pieccrr,ras federdcija, vienotais registracijas Nr. 40008023317, pieteikums un tam
pievienotie dokumenti par izmai4u ierakstrSanu biedn-bu un nodibinajumu registra.

2. Iesniegtie dokumenti atbilst normauvo aktu prasibam.

\emot vera iepriek5 mineto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas
Uzr,remumu registru" 2.10 pantu un 18.1 panta tre5o dalu un 18.2 panta pirmo dafu un Biedribu un
nodibinajuma likuma l7 .parrtatreSo da!u,

nolEma:

l) Par biedribu Latvijas Modernds pieccrqras federacija, vienotais registracijas Nr. 40008023317,
ierakstrt biedribu un nodibindjumu registra Sadas zir,ras:

1. Ierakst-rt biedribu un nodibinajumu registra dibina5anas dokumentu - statfltu
grozljumus.
2. Izmairyas izpildinstitucijas (amatpersonu) sastava:

Atbnvotas:
Valerijs Cvetkovs, personas kods 040653-10615, ar tiesibam pdrstdvet biedrTbu atsevi5li;
Andris Feldmanis, personas kods 180660-12457, ar tiesrbam parstav€t biednau atseviSl,<i;

Kaspars Garkanis, personas kods 060366-13050, ar tiesrbam parstav€t biedribu atsevi5\i;



Andris Kalnig5, personas kods 040444-10748, ar tiesrbam parstdvet biedn-bu atsevi3\i;
Mihails Kodetkovs, personas kods 061154-13102, ar tiesrbam parstavet biednau
atseviSki;
Janis Liepir,rS, personas kods 120464-10733, ar tiesibam parstavOt biedrTbu atsevi5ki;
Sandris Sika, personas kods 200675-11808, ar tiesibam parstavOt biedribu atsevi5l,ri.
Ieceltas:
Valerijs Cvetkovs, personas kods 040653-10615, ar ties-rbdm pdrstavEt biedn-bu atsevi5t<i;
Deniss Cerkovskis, personas kods 021178-lAI54, ar tiesrbdm pdrstdvet biednau
atseviSki;
Andris Feldmanis, personas kods 180660-12457, ar tiesrbam ptustdvet biedribu atsevi5ki;
Kaspars Garkanis, personas kods 060366-13050, ar tiesrbam pdrstdv€t biedribu atsevi5\i;
Mihails Jefremenko, personas kods 250980-14655, ar tiesibam parstavEt biednau
atseviS\i;
Andris Kalni45, personas kods 040444-10748, ar tiesTbam parstav6t biednau atsevi5$;
Jdnis Liepi45, personas kods 120464-10733, ar tiesTbam parstavEt biednau atsevi5ki.

2) Vienu 5a lemuma eksemplaru pievienot registracijas lietai, otru izsniegt adresdtam,

Sis lEmums stdjas spEk6 2018. gada12. apn1l.

Saskarya or likuma "Par Latvijas Republikas Uzr,tEmumu registru" l9.pantu un
Administratrd procesa likuma 76. un 79.pantu io ldmumu viena mene\a laikn no l4muma spEka
staianos dienas var apstrTdEt, iesniedzot Uzr,tEmumu re$istra galvenajam valsts notaram
iesniegumu PErses ielA 2, RTgd, LV-1011.

Valsts notare E.Irbe

Dokuments parakstrts elektroniski ar dro5u elektronisko parakstu un satur laika zrmogu.

Irbe 67031745



IZRAKSTS 
 

Biedrības „Latvijas Modernās pieccīņas federācija”  
Rīgā, Grostonas 6b, reģ. Nr. 40008023317 

 
Biedru kopsapulces 

 PROTOKOLS  
 
Rīga, 2018.gada 16.martā         Nr. 18/3-pro
   
Sapulce sākas plkst. 17:00 
 

Biedrības „Latvijas Modernās pieccīņas federācija” (turpmāk – 
Federācija) valde sasauc biedru sapulci. Par biedru sapulces sasaukšanu biedriem 
paziņots elektroniski 02.03.2017.  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 S.Šika (protokols uzrādīts). 
2. Biedrība „Rīgas Jātnieku sporta klubs”, reģ.Nr.40008036932 – uz 
pilnvaras  pamata pārstāv pilnvarotā persona V.Cvetkovs (pilnvara pievienota). 
3. Biedrība „Sporta klubs „Harmonija”” reģ. Nr.40008027696 – 
pamatojoties uz biedru 05.02.2005. sapulces protokola Nr.1/12/2005 lēmumu, 
pārstāv G.Langrāts (protokols uzrādīts). 
4.    Biedrība “Jūrmalas slidas”, reģ. Nr. 40008146908  – pārstāv M.Jefremenko 
(protokols uzrādīts). 
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. Apsveikumi un viesu uzrunas. 
7. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa 

ziņojums un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2018.gada 
budžeta projekts, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2017.gada 
pārskats.  

8. Revidenta ziņojums. 



9. Debates par ziņojumiem, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 
2017.gada pārskatu un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 
2018.gada budžeta projektu. 

10.  Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2017.gada 
pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2018.gada 
budžeta projekta apstiprināšana (balsošana). 

11. Balsu skaitīšanas komisijas piedāvātā vēlēšanu biļetena 
apstiprināšana. 

12. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes locekļu vēlēšanas. 
13. Kopsapulces vadītājs sasauc pirmo Latvijas Modernās pieccīņas 

federācijas valdes sēdi (prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas). 
14. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas. 
15. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Statūtu grozījumu 

apstiprināšana. 
16. Dažādi. 

 
** 
 
12. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes locekļu vēlēšanas. 
A.Kalniņš informē, ka iepriekšējā valde bija ievēlēta uz 4 (četriem) gadiem un jaunam 
valdes sastāvam izvirzīti šādi kandidāti: Mihails Jefremenko, Deniss Čerkovskis, Valērijs 
Cvetkovs, Andris Kalniņš, Andris Feldmanis, Jānis Liepiņš, Kaspars Garkanis. Lūdz 
balsot. 
Pēc A.Kalniņa ierosinājuma Federācijas biedri iesniedz balsu skaitīšanas komisijai 
aizpildītas Federācijas valdes locekļu vēlēšanu zīmes aizklātai balsošanai. 
Balsu skaitīšanas komisijas vadītājs A.Dorošenko ziņo par apkopotajiem vēlēšanu 
rezultātiem un informē dalībniekus par 7 izvēlētajiem valdes locekļiem. 
 
Lēmums: ievēlēt valdi šādā sastāvā: 
Mihails Jefremenko, personas kods  250980-14655 
Deniss Čerkovskis, personas kods 021178-10154 
Valērijs Cvetkovs, personas kods 040653-10615 
Andris Kalniņš, personas kods 040444-10748 
Andris Feldmanis, personas kods 180660-12457 
Jānis Liepiņš, personas kods 120464-10733 
Kaspars Garkanis, personas kods 060366-13050 
 
Balsojums: par - 4, pret - 0. 
 
13. Kopsapulces vadītājs sasauc pirmo Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 
valdes sēdi (prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas). 
A.Kalniņš sasauc pirmo Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sēdi, lai ievēlētu 
Federācijas prezidentu un viceprezidentu. 
A.Kalniņš jautā par vēlēšanu formu - vai valde piekrīt atklātam balsojumam (balso valde). 



Lēmums: Balsot atklāti par LMPF prezidentu un viceprezidentu. 
Balsojums – par - 6, pret – nav (1- nepiedalās) 
 
Andris Kalniņš izvirza prezidenta amatam Andra Feldmaņa kandidatūru. Pamato to ar 
pieredzi prezidenta amatā, sasniegumiem un pārstāvību starptautiskā mērogā. 
Andris Feldmanis – noņem savu kandidatūru, jo prioritāri vēlas darboties starptautiskā 
mērogā. 
A.Feldmanis izvirza prezidenta amatam Jāņa Liepiņa kandidatūru. Pamato to ar J.Liepiņa 
veiksmīgo darbību iepriekšējā periodā, uzskata, ka jādod iespēja turpināt uzsāktos darbus 
LMPF atdzimšanā, akcentē J.Liepiņa īpašos nopelnus Federācijas darbības sakārtošanā 
un attīstībā.  
A.Kalniņš aicina izvirzīt viceprezidenta amata kandidatūras.  
J.Liepiņš izvirza Kaspara Garkaņa kandidatūru viceprezidenta amatam, pamato, ka 
K.Garkanis iepriekšējo darbības periodu veiksmīgi un aktīvi iesaistījies LMPF darbībā, 
ieguldījis personīgos līdzekļus un savu darbu Federācijas attīstībā. 
 
A.Kalniņš aicina balsot par Jāņa Liepiņa kandidatūru Federācijas prezidenta amatam 
(balso valde). 
Lēmums:  apstiprināt Jāni Liepiņu Federācijas prezidenta amatā uz turpmāko 4 gadu 
periodu. 
Balsojums – par  - 5, pret – nav (1- nepiedalās, 1 – atturas) 
 
A.Kalniņš aicina balsot par Kaspara Garkaņa kandidatūru Federācijas viceprezidenta 
amatam (balso valde). 
Lēmums:  Apstiprināt.Kasparu Garkani Federācijas viceprezidenta amatā uz turpmāko 4 
gadu periodu.  
Balsojums – par - 6, pret – nav, (1- nepiedalās) 
 
Jānis Liepiņš pateicas par izrādīto uzticību un ievēlēšanu Federācijas prezidenta amatā. 
 
** 
15. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Statūtu grozījumu apstiprināšana. 
J.Liepiņš ierosina: 
1) samazināt Federācijas ikgadējās biedra naudas iemaksas apmēru līdz 50 euro gadā; 
2) samazināt Federācijas jaunu biedru vienreizējo iestāšanās naudas iemaksas apmēru- 
mazāku par 700 euro. 
3) veikt nepieciešamos grozījumus Federācijas Statūtos, apstiprināt Statūtus jaunā 
redakcijā. 
A.Kalniņš aicina izteikt viedokļus.  
A.Feldmanis ierosina samazināt ikgadējās biedra naudas iemaksas apmēru līdz 50 euro 
gadā, bet nesamazināt jaunu biedru vienreizējo iestāšanās naudas iemaksas apmēru, un 
veikt nepieciešamos grozījumus Federācijas Statūtu 10.punktā. 
 
Lēmums:  samazināt ikgadējās biedra naudas iemaksas apmēru līdz 50 euro gadā, bet 
nesamazināt jaunu biedru vienreizējo iestāšanās naudas iemaksas apmēru. 
Balsojums – par - 4 , pret – nav (balso 4 Federācijas biedri). 



 
Lēmums: Apstiprināt Federācijas Statūtus jaunā redakcijā. 
Balsojums –  par - 4 , pret – nav (balso 4 Federācijas biedri). 
 
Lēmums: J.Liepiņam un I.Kaņepai parakstīt Federācijas Statūtus un citus dokumentus, 
kas nepieciešami visu izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā. 
Balsojums –  par - 4 , pret – nav (balso 4 Federācijas biedri). 
 
** 
 
 
Sapulces vadītājs  (paraksts)    A.Kalniņš 
 
Sapulces protokolists (paraksts)    I.Kaņepa 
  
 
IZRAKSTS PAREIZS  
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