
LGF BIEDRU KOPSAPULCE 
Protokols Nr. 4/2018 

Biedrības “Latvijas Golfa federācija”, reģistrācijas numurs 40008021956, juridiskā adrese: Rīgas 
iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, turpmāk – LGF, valde ir sasaukusi biedru kopsapulci, turpmāk 
– Sapulce, par tās sasaukšanu ir vienojušies visi LGF biedri, LGF 2018. gada 19. marta biedru 
kopsapulcē Nr. 3/2018. 
Vieta: LGF birojs, Rīgas ielā 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 (1.st. konferenču zāle) 
Laiks: ceturtdiena, 2018 gada 5. aprīlī, plkst.12:00 
  
Uzaicināti un kopsapulcē piedalās 
LGF biedri un to likumiskie pārstāvji: 

 
SIA Golfs&Karti, pārstāv Armands Puče 
Biedrība “Golfa kluba Viesturi”, pārstāv Guntis Osis 
SIA “Golf Estate International”, pārstāv Ļubova Micenko 
Biedrība “Sieviešu golfa klubs”, pārstāv Ingrīda Pīlādze 
Biedrība “Latvijas Pļavu Golfa asociācija”, pārstāv Kristaps Matisons 
SIA “Krievupes golfa kluba”, pārstāv Vilis Krištopans 
Biedrība “Rekreācija RT”,  pārstāv Līva Legzdiņa 

 
Neieradās: sapulcē nepiedalās  Biedrība “Saliena Golf Club”. 
 
Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 
Par Kopsapulces vadītāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par Kopsapulces vadītāju ievēlēt Armandu Puči  
(balsojums: par- _7_, pret- _0_, atturas- _0_). 
 
Protokolētāja ievēlēšana 
Par protokolētāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par protokolētāju ievēlēt Armandu Puči. 
(balsojums: par- _7_, pret- _0_, atturas- _0_). 
 
Balsu sakaistītāja ievēlēšana 
Par balsu skaitītāju tiek izvirzīts Armands Puče. 
Nolēma: par balsu skaitītāju ievēlēt Armandu Puči. 
(balsojums: par- 7__, pret- _0_, atturas- _0_). 
 
Kopsapulces darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana; 
2. Darba kārtības apstiprināšana; 
3. LGF 2018. gada 19. marta biedru kopsapulcē pieņemto lēmumu apstiprināšana; 
4. LGF valdes locekļu atsaukšana; 
5. Grozījumu veikšana LGF statūtos un jaunās redakcijas apstiprināšana; 
6. LGF valdes locekļu iecelšana; 
7. Citi jautājumi. 

 
Kopsapulces darba gaita: 
 

1. Kopsapulces atklāšana 
Armands Puče informē, ka uz Kopsapulci ieradušies 7 no 8 LGF biedru pārstāvjiem, tādējādi 
LGF Kopsapulce saskaņā ar likumu un statūtiem ir lemttiesīga. 
 

2. Darba kārtības apstiprināšana 
Armands Puče iepazīstina ar Kopsapulces darba kārtību un aicina apstiprināt to. 
Nolēma: apstiprināt Kopsapulces darba kārtību (balsojums: par- _7_, pret- _0_, atturas- _0_). 

 
3. LGF 2018. gada 19. marta biedru kopsapulcē pieņemto lēmumu apstiprināšana 

2018. gada 19. martā notikušajā LGF biedru kopsapulcē tika nolemts no valdes atsaukt 
sekojošus 2 (divus) valdes locekļus: 

• Vilis Krištopans, personas kods 130654-12608; 



• Aiga Nesaule, personas kods 170671-11508. 
 Kā arī iecelt LGF valdē sekojošu personu (valdes locekli – prezidentu): Armands  Puče, 
 personas kods 211168-10703. 
 Tiek ierosināts apstiprināt 2018. gada 19. martā notikušajā LGF biedru kopsapulcē 
 pieņemtos lēmumus. 
 Nolēma: apstiprināt 2018. gada 19. martā notikušajā LGF biedru kopsapulcē  pieņemtos 
lēmumus (balsojums: par- 7__, pret- 0__, atturas- 0__). 

 
4. LGF valdes locekļu atsaukšana 

Tiek ierosināts atsaukt no LGF valdes sekojošus valdes locekļus:  
• Arta Bažovska, personas kods 090573-10538; 
• Guntars Dobelis, personas kods 281266-11865; 
• Kārlis Eniņš, personas kods 060788-12701; 
• Gundars Galkins, personas kods 060666-12753; 
• Kārlis Lūsis, personas kods 210990-11706; 
• Kristaps Matisons, personas kods 101283-11350. 

Nolēma: atsaukt no LGF valdes sekojošus valdes locekļus: 
• Arta Bažovska, personas kods 090573-10538; 
• Guntars Dobelis, personas kods 281266-11865; 
• Kārlis Eniņš, personas kods 060788-12701; 
• Gundars Galkins, personas kods 060666-12753; 
• Kārlis Lūsis, personas kods 210990-11706; 
• Kristaps Matisons, personas kods 101283-11350. 

 (balsojums: par- _7_, pret- 0__, atturas- _0_). 
 

5. Grozījumu veikšana LGF statūtos un jaunās redakcijas apstiprināšana 
Tiek ierosināts veikt grozījumus LGF statūtu 7. punktā, un dzēst statūtu 8. un 9. punktu, 
izveidojot 4 (četru) valdes locekļu sastāvu.   
Nolēma: veikt grozījumus LGF statūtu 7. punktā, un dzēst statūtu 8. un 9. punktu, izveidojot 4 
(četru) valdes locekļu sastāvu, un apstiprināt LGF sastūtu jauno redakciju (balsojums: par- 7__, 
pret- _0_, atturas- _0_). 
 

6. LGF valdes locekļu iecelšana 
Tiek ierosināts LGF valdes sastāvā iecelt 3 (trīs) sekojošas personas (valdes locekļus - 
prezidenta vietniekus): 
Ainārs Počs – pers.k. 100563 - 11377 
Guntars Dobelis – pers.k. 281266-11865 
Santa Puče – pers.k. 160871- 12028 
 Nolema: LGF valdes sastāvā iecelt 3 sekojošas personas (valdes locekļus - prezidenta 
vietniekus): 
Ainārs Počs – pers.k. 100563 - 11377 
Guntars Dobelis – pers.k. 281266-11865 
Santa Puče – pers.k. 160871- 12028 
 (balsojums: par- 7__, pret- 0__, atturas- 0__). 

 
7. Citi jautājumi  

LGF biedri ierosina Golfa diena rīkot katra maija pirmās nedēļas nogalē, tāpat tiek atbalstīts 
ierosinājums katra gada 5. jūnijā rīkot Sieviešu golfa dienu.  
 Sapulces darba kārtība ir izsmelta līdz ar ko Sapulce ir slēgta plkst. 12:55__ 

   
 
 

Armands Puče,  
Kopsapulces vadītājs un protokolists 

 
	


