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Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome”  

biedriem – atzītajām sporta federācijām 
  
 
Par biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP) kopsapulci 
 

 

Ar šo rakstisko paziņojumu informējam, ka 2021.gada 12.martā tiek sasaukta LSFP 
kārtējā kopsapulce (turpmāk – kopsapulce). Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likuma 37.pantu, kopsapulce notiks attālināti. Šajā paziņojumā par 
kopsapulces sasaukšanu ir norādīta kārtība un termiņi, kādos katrs LSFP biedrs (turpmāk 
– Federācija) var piedalīties un balsot kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas 
līdzekļus. 

Paziņojums tiek nosūtīts uz Federācijas oficiālo e-pastu. Uzaicinām Federācijas 
pilnvarotu personu kā delegātu piedalīties kopsapulcē. Ar lēmējtiesībām kopsapulcē 
piedalās katras Federācijas viens delegāts. Federācijai līdz 2021.gada 9.martam lūdzam 
apstiprināt dalību kopsapulcē, nosūtot delegāta veidlapu uz LSFP e-pastu 
lsfp@lsfp.lv, kā arī Federācijai ir jāizveido oficiālais konts tiešsaistes platformā “Zoom”.  

Kopsapulce notiks: piektdien, 2021.gada 12.martā, plkst. 14.00 (reģistrācija no 
plkst. 13.30). Kopsapulces norises vieta: videoformāts tiešsaistes platformā “Zoom” un 
tehniskais nodrošinājums, kas ļauj fiksēt kopsapulces norisi (ieraksts), identificēt un 
uzskaitīt balsošanas rezultātus.  

Darba kārtības projekts: 

1. Kopsapulces atklāšana, kopsapulces vadītāja un protokolista apstiprināšana.  

2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo Federāciju (delegātu) skaitu. 

3. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.  

4. LSFP prezidenta ziņojums un LSFP 2021.gada budžeta projekts.  

5. LSFP 2020.gada pārskats ar zvērināta revidenta un LSFP revīzijas komisijas ziņojumu.   

6. Debates par ziņojumiem, LSFP 2020.gada pārskatu un LSFP 2021.gada budžeta 
projektu.   

7. Ziņojumu, LSFP 2020.gada pārskata un LSFP 2021.gada budžeta projekta 
apstiprināšana. 

8. LSFP valdes priekšsēdētāja (prezidenta), valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas 
(saskaņā ar vēlēšanu nolikumu):  

8.1. LSFP valdes priekšsēdētāja (prezidenta) prezidenta kandidātu programmas - 
prezentācijas;  

8.2. Debates par kandidātu programmām;  

8.4. LSFP valdes priekšsēdētāja (prezidenta) vēlēšanas;  

Balsojums. 

8.4. LSFP valdes locekļu vēlēšanas;  

Balsojums. 

8.5. LSFP revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.  

Balsojums. 

9. Dažādi.  



 

 

Kopsapulces Darba reglamenta projekts. 

1. Federācija piedalās un balso kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tas 
ir, Federācijas delegātam no Federācijas oficiālā tiešsaistes platformas “Zoom” konta 
pieslēdzoties kopsapulces norises vietai tiešsaistes platformā “Zoom”.  

2. Lai pieslēgtos kopsapulces norises vietai - videoformātam tiešsaistes platformā “Zoom”, 
Federācijai paziņojumā uz Federācijas oficiālo e-pastu tiks nosūtīts pieejas kods. LSFP 
apstiprinās Federācijas oficiālā tiešsaistes platformas “Zoom” konta pieslēgumu, ar ko arī 
apstiprinās Federācijas pilnvarotās personas (turpmāk – delegāts) dalību kopsapulcē. 

3.Reglamenta 2.punktā noteiktā kārtība tiek izmantota arī kopsapulcē dalībai uzaicinātajām 
personām, nodrošinot to tiešsaistes platformas “Zoom” konta pieslēgumu.  

4. Videoformātam tiešsaistes platformā “Zoom” papildus tiek nodrošināts pieslēgums, lai 
Federācijas delegāts veicot personisko elektronisko identifikāciju, varētu attālināti veikt 
balsojumu (par / pret / atturas) par darba kārtības jautājumiem, balsu uzskaites sistēmā 
nodrošinot to reģistrāciju.  

5. Par darba kārtības jautājumiem debates – līdz 3 minūtēm, LSFP prezidenta, zvērināta 
revidenta un LSFP revīzijas komisijas ziņojumi – līdz 20 minūtēm. LSFP prezidenta 
kandidātu programmas – prezentācijas – līdz 10 minūtēm.  

6. Par Federāciju (delegātu) dalību un balsojumu kopsapulcē, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus, LSFP nodrošina kopsapulces gaitas ierakstīšanu un fiksēšanu datu 
nesējos un attiecīgo kopsapulces materiālu glabāšanu. Tiesības iepazīties ar kopsapulces 
materiāliem ir biedriem, valdes locekļiem, revidentam un kompetentajām institūcijām. 

 

Ar LSFP kopsapulces dokumentiem, 2021.gada budžeta projektu un LSFP vēlēšanu 
nolikumu (lejuplādēt kandidātu pieteikuma veidlapas) var iepazīties LSFP tīmekļa vietnē 
www.lsfp.lv/lsfp/kopsapulce  

 

Priekšlikumus par izmaiņām kopsapulces darba kārtībā, kā arī LSFP prezidenta, valdes un 
revīzijas komisijas locekļu Kandidātu pieteikuma veidlapas oriģinālu (Federācijas 
amatpersonas ar atsevišķās pārstāvības tiesībām parakstīts) Federācijai jānosūta LSFP 
līdz 2021.gada 9.martam (ieskaitot) uz e-pastu lsfp@lsfp.lv, parakstītus ar drošu 
elektronisko parakstu kas satur laika zīmogu.   

 

Uzaicinot dalībai kopsapulcē, 
ar cieņu, LSFP valdes priekšsēdētājs (prezidents)  
Einars Fogelis 
 
 
 
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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