
Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2016-8

2016. gada 26. septembrī

Biedru sapulce notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā.

Biedru sapulci izsludinājusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA)
valde, 2016. gada 14. septembrī, nosūtot informāciju LKA biedriem un biedru kandidātiem
par sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedru sapulci vada: Ieva Palma
Biedru sapulci protokolē: Artis Zentelis

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:
1. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
2. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Kārlis Smilga
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
4. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
5. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Jānis Rudzītis
6. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – nav pārstāvēts
7. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ – Ritvars Gulbis uz pilnvaras pamata
8. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
9. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Rihards Jeske uz pilnvaras pamata
10. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - Aleksandrs

Dimbovskis

Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Ieva Krusta, Ojārs Briedis, Roberts
Krusts, Jānis Laizāns, Sabīne Jeske, Roberts Raimo.

Sapulci sāk plkst. 18:35

Biedru sapulces dienas kārtība:
1. Biedru sapulces atklāšana un tās vadītāja apstiprināšana.
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana.
3. Protokolista ievēlēšana.
4. Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti).
5. Darba kārtības apstiprināšana.
6. LKA lēmums par kandidātu izvirzīšanu Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta un
locekļu vēlēšanām.
7. Dažādi.

Biedru sapulces atklāšana un tās vadītāja apstiprināšana

LKA valdes loceklis Artis Zentelis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 10
biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir deviņi. Ir izsniegti 9 (deviņi) balsošanas
mandāti, līdz ar to Biedru sapulce ir lemttiesīga.



Saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu” Biedru sapulci vada valdes
priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītājs. Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Par Biedru sapulces vadītāju kļūst valdes priekšsēdētāja Ieva Palma.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītājs aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza
R.Gulbi.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:
PAR – 9, PRET – nav, ATTURAS – nav.
Lēmums: Ritvars Gulbis tiek ievēlēts par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot A.Zenteli.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – nav, PRET – nav.
Lēmums: Artis Zentelis tiek ievēlēts par sapulces protokolistu.

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās LKA Biedru sapulces protokola
pareizību un izvirza J.Rudzīti un E.Regžu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – nav, PRET – nav
Lēmums: Personas, kas apstiprina protokola pareizību ir Jānis Rudzītis un Evita Regža.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:
1. LKA lēmums par kandidātu izvirzīšanu LOK prezidenta un locekļu vēlēšanām.
2. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – nav, PRET – nav.
Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. LKA lēmums par kandidātu izvirzīšanu LOK prezidenta un locekļu vēlēšanām

I.Palma dod iespēju izteikties LKA izvirzītajam LOK prezidenta amata kandidātam
Robertam Raimo.



R.Raimo izsaka pateicību LKA par izvirzīšanu šim amatam, kas raisījušas diskusijas sporta
sabiedrībā par LOK lomu Latvijas sporta attīstībā un informē LKA Biedrus par savu motivāciju
kandidēt uz LOK prezidenta amatu, kā arī pauž savu redzējumu par turpmāko LOK darbību.

Sapulce vadītāja aicina LKA biedrus uzdot savus jautājumus.

Notiek diskusija starp LKA biedriem un R.Raimo.

A.Dimbovskis pamet LKA biedru sapulci.

Diskusija turpinās.

E.Regža aicina balsot par pilnvaras atsaukšanu R.Raimo pārstāvēt LKA LOK Ģenerālajā
Asamblejā.

Balsojums: PAR - 4; PRET - 3, ATTURĀS - 1.

Lēmums: R.Raimo pilnvara LOK Ģenerālajā Asamblejā netiek atsaukta.

I.Apmane aicina noteikt ierobežojumu LKA pārstāvjiem nebalsot par R.Raimo
kandidatūru LOK Ģenerālajā Asamblejā, kurš nepārliecināja ar savu uzstāšanos.

Balsojums: PAR - 4; PRET - 2, ATTURĀS - 2.

Lēmums: LKA pārstāvjiem nav noteikti ierobežojumi balsojumam LOK Ģenerālajā
Asamblejā.

2. Dažādi

R.Vaivods norāda, ka vajadzētu padomāt, kā mēs iekšējās lietas paužam publiski,
piemēram, curling.lv komentāru daļā. Ja kāds cilvēks publicē informāciju, tad ir jāatsaucas,
ko pārstāv - kluba vai sava personīgo viedokli. Ja šie viedokļi būs nekorekti, tad R.Vaivods
aicinās slēgt mājaslapā komentāru sadaļu vispār.

K.Smilga rosina komentāru sadaļu tomēr neslēgt.

S.Jeske norāda, ka bieži vien komentāros notiek arī pārpratumi, norādot, ka arī no
R.Vaivoda šī komunikācija nav perfekta.

J.Rudzītis aicina curling.lv publicēt arī informāciju par citiem pasākumiem, kas ir iekļauti
LKA sacensību kalendārā.

A.Zentelis aicina klubu pārstāvjus rosināt savus biedrus iesaistīties brīvprātīgo kustībā.
Pagaidām pieteikusies ir tikai Evita Regža un Linda Mangale, par ko viņām ir liela pateicība.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītāja pasludina
sapulci par slēgtu plkst. 22:10.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (I.Palma)



Protokolists: (A.Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību: (J.Rudzītis)

(E.Regža)


