
Biedrības „Latvijas Modernās pieccīņas federācija” 

Rīgā, Grostonas 6b, reģ. Nr. 40008023317 

 

Valdes sēdes 

PROTOKOLS 

 

2022.gada 25.februārī, Rīgā                 Nr. 22/1-pro 

 

 

Valdes sēdes sākums: plkst. 15:00 

Valdes sēdē piedalās: Jānis Liepiņš, Andris Feldmanis, Deniss Čerkovskis, 

Andra Novicka, Ilze Feldmane  

Valdes sēdē nepiedalās:  Kaspars Garkanis, Andris Kalniņš 

Valdes sēdes vadītājs:  Jānis Liepiņš 

Valdes sēdes protokolists: Ilze Feldmane  

 

Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, 

valdes sēde notiek attālināti. Dalībnieki valdes sēdē piedalās attālināti tiešsaistes 

platformā “Zoom”. Federācijas valdes locekļiem valdes sēdes norises piekļuves 

informācija nosūtīta elektroniskajā pastā. 

 

Valdes sēdes darba kārtība: 

1)            Informācija par 2021.finanšu gadu un 2022.gada budžetu. (J.Liepiņš). 

2)            Treneru algu un darba līgumu apstiprināšana 2022.gadam. (J.Liepiņš). 

3)            Valdes sastāvs. 

4)        LMPF kopsapulces sasaukšanas datuma apstiprināšana un revidenta 

iecelšana 2022.gadam. 

5)           Dažādi. 

 

2022.gada 24.februāra rītā sācies Krievijas militārs iebrukums Ukrainā, tādēļ 

federācijas valdes sēde nenorit pēc iepriekš izsludinātās valdes sēdes darba 

kārtības, bet gan saīsinātā formātā. 

 

1. Prezidents Jānis Liepiņš informē klātesošos par Latvijas Modernās pieccīņas 

federācijas finanšu stāvokli uz valdes sēdes brīdi. Informē, ka nav iespējams 

detalizēti analizēt  2022.gada budžetu, jo tas nav apstiprināts. Apsola iepazīstināt 

valdes locekļus ar finanšu izlietojumu un plāniem 2022.gadam,  izsūtot elektroniski 

visiem nedēļu pirms plānotās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas kopsapulces. 

Vispārējais federācijas budžeta stāvoklis uz valdes sēdes dienu ir apmierinošs. 

2. Prezidents Jānis Liepiņš informē klātesošos par sportisko sezonu, kuru vērtē kā 

veiksmīgu, īpaši atzīmējot Pāvela Švecova dalību Olimpiskajās spēlēs. 

3. Jānis Liepiņš ierosina lemt par LMPF kopsapulces norises datumu, piedāvājot 

30.martu vai 31.martu, norises formātu attālināti Zoom platformā. Prezidents 

informē, ka līdz 23.03.2022. federācijas biedriem – sporta klubiem jāizvirza savi 

kandidāti uz federācijas prezidenta un viceprezidenta amatiem. Ierosina izveidot otru 



federācijas viceprezidenta amatu. Andris Feldmanis ierosina noteikt 30.03.2022. par 

kopsapulces norises datumu.  

4. Jānis Liepiņš informē, ka nepieciešams organizēt federācijas kopsapulci. Ierosina 

datumu – 30.03.2022. plkst.18:00 attālināti Zoom platformā. 

Valdes locekļi diskutē un balso par Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 

kopsapulci 30.03.2022. plkst. 18:00 

 

Valde lemj, ka LMPF kopsapulce notiks 30.03.2022., dienas kārtība jāizvieto 

federācijas mājas lapā. 

5. Jānis Liepiņš informē par visu trīs Baltijas valstu modernās pieccīņas federācijas 

iniciatīvu  - nosūtīt  UIPM (Starptautiskajai Modernās pieccīņas federācijai) atbalsta 

vēstuli Ukrainas tautai - nolasa vēstules uzmetumu. 

Visi valdes locekļi vienbalsīgi atbalsta iniciatīvu. 

6. Dažādi. 

Jānis Liepiņš informē par situāciju Ukrainā - Lietuvas Modernās pieccīņas federācija ir 

pārtraukusi finansējumu visiem krievu un baltkrievu sportistiem, plāno uzaicināt ukraiņu 

sportistus uz Lietuvas sporta bāzēm trenēties, kā arī uzturēties ar ģimenēm. Latvijas 

modernās pieccīņas federācija plāno atbalstīt Ukrainas bēgļus finansiāli. Konkrētu plānu 

izstrāde ir procesā. 

 

  

Valdes sēdes beigas: plkst. 15:30 

 

Valdes sēdes vadītājs      Jānis Liepiņš 

Valdes sēdes protokolists      Ilze Feldmane 

 


