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 Latvijas Sporta federāciju padomes biedriem 

 

 Par LSFP 2011.gada kopsapulci 

 

 Pamatojoties uz LSFP valdes 2011.gada 13.aprīļa un 18.maija sēžu lēmumiem, 

tiek sasaukta LSFP kārtējā kopsapulce. Uzaicinām Jūsu prezidentu (viceprezidentu), 

ģenerālsekretāru vai citu Jūsu pilnvarotu personu tajā piedalīties. LSFP kopsapulce 

notiks ceturtdien, 2011.gada 9.jūnijā viesnīcas „MARITIM Park Hotel Riga” 

konferenču zālē Rīgā, Slokas ielā 1 (sākums plkst. 16:00, delegātu reģistrācija no plkst. 

15:30). 

 Kopsapulces darba kārtības projekts: 

 1. LSFP 2010.gada 3.jūnija kopsapulces protokola apstiprināšana. 

 2. LSFP prezidenta ziņojums. 

 3. LSFP revīzijas komisijas ziņojums un LSFP 2010.gada pārskata  

  apstiprināšana. 

 4. LSFP komisiju ziņojumi: 

  4.1. valsts budžeta līdzekļu sadales komisija; 

  4.2. sporta federāciju komisija; 

  4.3. sporta speciālistu sertifikācijas komisija; 

  4.4. šaušanas instruktoru sertifikācijas komisija. 

5. Par izmaiņām LSFP valdes sastāvā. 

 6. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par aktualitātēm sporta  

  nozarē.  

 7. Debates par prezidenta, revīzijas komisijas un citiem ziņojumiem. 

 8. Dažādi. 

 

 Pēc kopsapulces (orientējoši 18:00) neformālas sarunas pie kafijas galda. 

 

 Ar LSFP 2010.gada 3.jūnija kopsapulces protokolu, LSFP 2010.gada pārskatu un 

revīzijas komisijas ziņojumu varat iepazīties LSFP interneta mājas lapā www.lsfp.lv. 

LSFP valde ir saņēmusi Dainara Damberga iesniegumu par viņa atbrīvošanu no LSFP 

valdes locekļa pienākuma pildīšanas, kā arī Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) 

vēstuli ar lūgumu viņa vietā LSFP valdē uzņemt pašreizējo LAF prezidentu Jāni Nagli. 

Tādēļ LSFP kopsapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par izmaiņām LSFP valdes 

sastāvā. 
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Lūdzu līdz 2011.gada 2.jūnijam LSFP birojā Grostonas ielā 6b (fakss 67288924, 

e-pasts latsfp@latnet.lv) iesniegt Jūsu priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem 

un papildinājumiem kopsapulces darba kārtības projektā. Lūdzu līdz 2011.gada 

7.jūnijam apstiprināt arī Jūsu dalību LSFP kopsapulcē, nosūtot delegāta veidlapu uz 

LSFP biroju Grostonas ielā 6b (fakss 67288924, e-pasts latsfp@latnet.lv ).  

  

 

 Cerot uz Jūsu dalību kopsapulcē, ar cieņu:  

 

      
 Andris Kalniņš 

 LSFP prezidents 
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