
 

Biedrības 

Latvijas Sportinga federācija 

Reģ. nr. 40008062988 

 

 

Pilnsapulces protokols, 

 

 

2022. gada 12. janvāris. Baltezers, viesnīcas Baltvilla, konferences zālē “Meža zāle”  

 

 

Piedalās: 

Biedrības LSpF juridiskie biedri:  

 

 

Ieradušies LSpF juridiskie biedri: 

Juridisko biedru sapulces ar 28/07/2021 dalībnieku saraksts:  

Juridiskie biedri  

SIA Vecsiljāņi Juris Sprukulis 

SIA Cialfors Olga Bardiša 

Biedrība „Šaušanas sporta klubs „Lāčkoki”” A.Galeckis uz pilnvaras pamata 

Mednieku klubs „Kamene” E.Juškevičs 

Biedrība sporta klubs ZVARDES A.Galeckis uz pilnvaras pamata 

Mednieku apmācības un atpūtas bāze 

“Mārkulīči” 

E.Bergs, uz pilnvaras pamata 

SIA OKSALIS A.Romans, uz pilnvaras pamata 

Biedrība Driāda  A.Klimanovs 

Biedrība šaušanas sporta klubs "Rencēni" J.Ķibermamnis 

Biedrība „Šaušanas klubs „SKUĶĪŠI”” D.Upelnieks 

 Rigas Sportings, Biedrība S.Pauperis uz pilnvaras pamata 

SIA “Švēriņi” A.Gudakovskis  

Biedrība “Alojas mednieku klubs” E.Bergs 

Biedrība “Skādi” R.Mikučs uz pilnvaras pamata 

Sia J.Broka mežistrādes brigāde K.Broks 

 

LSpF revidents: J. Sprukulis 

Valdes loceklis: E. Šķēle 

 

 



Darba kārtība: 

 

1. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana; 

2. Protokolistu ievēlēšana; 

3. Gada pārskata apstiprināšana; 

4. Jaunās valdes pārvēlēšana; 

5. Valdes atskaite par padarīto darbu; 

6. SIA OKSALIS advokāta Jēkaba Treija informācijas sniegšanas pieprasījuma 

izskatīšana; 

7. Dažādi jautājumi. 

 

1. 

Par sapulces vadītāju tiek ievēlēts – Aivars Galeckis. 

Balsojums – “PAR” – vienbalsīgi. 

 

2. 

Protokolē – Santoss Pauperis. 

Balsojums – “PAR” – vienbalsīgi. 

 

3. 

Gada pārskats 2020. 

Dalībnieki vienbalsīgi apstiprina 2020. gada pārskatu. 

Gada pārskats 2021.: 

- Jautājumi par dotācijām (E. Bergs). 

- Biroja un mājaslapas izstrādāšana un satura izdevumi (K. Broks, E. Bergs). 

- 2021. gada pārskats sakarā ar to ka nepieciešama datu precizēšana, tiek atlikts. 

Nolemj 2021. gada pārskatu izsūtīt  biedriem elektroniski- izskatīšanai, saskaņošanai, 

apstiprināšanai, pēc gada pārskata precizēšanas.  

- SIA Oksalis pinvarotā persona A. Romāns uzdod jautājumu par federācijas decembra 

maksājumiem par Rīgas šautuves kluba sacensību balvām un   avansa maksājumiem 

nākamā gada balvu fondam, kas veikti SIA Artemīdai un UAB Zaļa arms. 

- Valdes loceklis E. Šķēle skaidro ka 700 euro maksājums par Rīgas kluba sacensību 

balvām samaksāts, jo kluba pārstāvji uzrunājuši ropažu domi un   Ropažu novadu 

dome naudu ieskaitīs 2022. Gada sākumā un maksājumu var veikt tikai LSpF. 

Maksājumi no valsts kases SIA Artemīdai un UAM Zala arms ir veikti kā avanss par 

balvām 2022. gada sacensībām. 

4.   

(E. Bergs) Iebildumi par valdes ievēlēšanu. Priekšlikums par darba kārtības jautājumu 

pārcelšanu un “Oksalis” advokāta jautājuma izskatīšana. 

A. Romans rosina mainīt darba kārtību – pirms valdes vēlēšanām skatīt jautājumu par 

atbildes sniegšanu SIA Oksanis advokātam. 

 

Dalībnieki nobalso par darba kārtības jautājumu izmaiņām: 

Par 8 

Pret 7 

Pirms jaunās valdes vēlēšanām tiks izskatīts “Oksalis” advokāta jautājums. 

 

 

5. 

SIA OKSALIS advokāta informācijas pieprasījums: 

E. Šķēle: 

      - Skaidrojums par A.Romāna apvainojumiem Olgas Bardišas virzienā. 

- Informācija par lēmuma pieņemšanas kārtību “GP Latvija” Rēzeknē organizēšanā. 



- Par valdes pieņemto lēmumu iekšējā audita veikšanai (auditēti 3 gadi) un konstatētie 

pārkāpumi. 

-Jautājums dalībniekiem par atbildes sniegšanu “Oksalis” advokātam, jā vai nē? 

 

A.Romāns – skaidrojums, kāpēc tas nepieciešams? 

 

J.Sprukulis – kodolīgs skaidrojums un karstgalvju nomierināšana, veco tēmu aizvēršana. 

 

Sēdes vadītāja A. Galecka piedāvājums nobalsot par to ka SIA Oksalis advokātam atbilde 

netiek sniegta un par veco tēmu aizvēršanu: 

 

Vienbalsīgi (par). 

Pret Nav. 

 

6. 

Valdes atskaite (E. Šķēle) 

 

Tiek sniegta atskaite par valdes paveikto  2021. gadā. 

Dalībniekiem tiek prezentēta jaunā mājas lapa- sportings.lv. 

 

7. 

Valdes vēlēšanas. 

(E. Šķēle) – prezentācija par nākotni, tālākais redzējums: 

- Disciplīnas, D – grupas ieviešana; 

- Sacensības; 

- Nepieciešamie izdevumi:  kopā 15100 Eur; 

- Paredzamie ienākumi: kopā 15500 Eur; 

- Valdes tālākā rīcība; 

- Federācijas nākotne; 

- Federācijas tālākā rīcība. 

Tiek prezentēta sagatavota prezentācija par federācijas valdes atbildību , struktūru 

un federācijas veicamajiem darbiem. 

 

(E. Šķēle) Piedāvājums par jaunas valdes kandidātiem: 

 Juridiskie jautājumi  - A. Bērziņš 

 Finanšu jautājumi  - H. Dogvijs 

 Attīstība un sociālie tīkli - K. Broks 

 Dažādi jautājumi - A.Tīle 

 Dažādi jautājumi - E. Bergs (savu kandidatūru atsauc). 

 

(A. Romāns) Par valdes darbu (piedāvājumi nomainīt valdi) izvirza kandidātus– J. 

Ķibermani, J. Sprukuli. 

          

 

Tiek ievēlēti balsu skaitītāji: K. Broks, E. Bergs. 

Izdala 15 biļetenus. 

Jaunās valdes kandidāti un balsojums: 

E. Šķēle / 14 / ievēlēts 

A. Bērziņš / 14 / ievēlēts 

H. Dogvijs / 15 / ievēlēts 

K. Broks / 15 / ievēlēts 

A. Tīle / 13 / ievēlēts 

J. Ķibermanis / 2 / netiek ievēlēts 



J. Sprukulis / 2 / netiek ievēlēts. 

 

Par revidentu (kā vienīgā kandidatūra)  tiek izvirzīts J. Sprukulis un ar 15 balsīm (par) ir 

ievēlēts par federācijas revidentu. 

 

8. 

Citi jautājumi. 

(E. Bergs): priekšlikums par statūtu izmaiņām un pilnveidošanu. 

(A. Romāns): ierosina D grupas jautājumu un reģistrēt unikālos šāvējus, un ziņot federācijas 

sekretārei, lai veidotu unikālo šāvēju sarakstu. 

(A. Romāns) rosina izveidot dokumentu un personas apliecinājumu, kad ir sportinga šāvējs. 

(E. Šķēle): paceļ jautājumu par to, vai nepieciešams vēlreiz izskatīt Grand Prix rīkošanas 

vietu. 

 Dalībnieki noraida jautājumu un vēlreiz norāda par strīda izbeigšanu starp 

Federācijas atsevišķiem valdes locekļiem un SIA OKSALIS pilnvaroto personu. 

 Par kombinētās šaušanas Eč E. Šķēle ziņo par to, ka FITASC rosina rīkot Grand 

Prix un tad EČ. 

 A. Kļimanovs izsakās, ka bez Grand Prix nav iespējams EČ. 

 E. Bergs kā kombinētās šaušanas disciplīnas šāvējs saka, ka EČ ir iespējams rīkot 

bez GP rīkošanas iepriekš. Oficiālā atbilde no FITASC ir, ka vēlams vispirms rīkot 

GP.  

 

Sapulces vadītājs rosina slēgt sapulci. Vienbalsīgs balsojums- 15 dalībnieki- (par). 

 

 

 

 

 

 

 


