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Biedrība “Latvijas volejbola federācija” 
Reģistrācijas numurs: 40008023463 
Juridiskā adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045 
 
 

Biedrības „Latvijas volejbola federācija”  
2022.gada 17.decembra biedru sapulces  

PROTOKOLS 
 

• Biedrības „Latvijas volejbola federācija” (turpmāk - LVF) biedru sapulce sasaukta ar LVF 
valdes rakstisku uzaicinājumu elektroniskā formā 2022.gada 01.decembrī atbilstoši 
Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta ceturtajai daļai un LVF statūtu 6.2.punktam un 
6.3.punktam. 
 

• Kopsapulces norise notiek “Rimi Olimpiskajā centrā”, Grostonas ielā 6b, Rīgā.  
 

• LVF biedri līdz kopsapulces sākumam LVF valdi informējuši par savu pārstāvēt tiesīgo 
personu dalību un/vai iesnieguši rakstveida pilnvarojumus savu delegātu dalībai 
kopsapulcē, delegātu kontaktinformāciju t.sk. e-pasta adreses, u.c. pārstāvību apliecinošus 
dokumentus. 
 

• LVF valde līdz kopsapulces sākumam identificējusi kopsapulces dalībniekus, pārbaudījusi 
to pārstāvības tiesības un reģistrējusi dalībai kopsapulcē. 

 
Kopsapulce atklāta plkst. 13:00 
 
LVF pārstāvji ziņo, ka dalībai 2022.gada 17.decembra kopsapulcei reģistrējušies 37 LVF 
balsstiesīgu biedru pārstāvji, LVF pieaicinātais jurists, zvērināts advokāts Jēkabs Treijs ziņo, ka 
Kopsapulcei reģistrēto biedru skaits ir pietiekams (vismaz 35 no 68 balsstiesīgajiem biedriem), 
lai LVF biedru kopsapulcē būtu kvorums un kopsapulce būtu lemttiesīga. 
 
Kopsapulce izsludināta ar sekojošu darba kārtību: 
1.LVF Biedru kopsapulces atklāšana, kopsapulces vadītāja un protokolista apstiprināšana; 
2. Darba kārtības apstiprināšana; 
3. LVF Prezidenta Jāņa Buka ziņojums; 
4. Iepazīstināšana ar jaunajiem LVF Valdes locekļiem; 
5. LVF Ģenerālsekretāra Arņa Tuntes ziņojums; 
6. LVF Padomes locekļa vēlēšanas; 
7. LVF Projektu vadītāju uzstāšanās; 
8. Dažādi/Debates 
 
[1] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 1.punkts: LVF Biedru 
kopsapulces atklāšana, kopsapulces vadītāja un protokolista apstiprināšana. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte atklāj kopsapulci. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte iepazīstina kopsapulci ar kopsapulces administrācijas 
kandidātiem un aicina apstiprināt par kopsapulces vadītāju - A.Tunti, par protokolistu – J.Treiju, 
par balsu skaitītājiem – Aināru Soku, Klāvu Zaļkalnu un Baibu Martinsoni. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte izvirza kopsapulcei balsot par sekojošu lēmumprojektu: 
“Apstiprināt par kopsapulces vadītāju - A.Tunti, par protokolistu – J.Treiju, par balsu 
skaitītājiem – Aināru Soku, Klāvu Zaļkalnu un Baibu Martinsoni”. 
Ar 37 balsīm “par”, 0 balsīm “pret” lēmums PIEŅEMTS. 
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[2] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 2.punkts: Darba kārtības 
apstiprināšana. 
 
LVF Ģenerālsekretārs iepazīstina kopsapulci ar izsludināto darba kārtību. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte izvirza kopsapulcei balsot par sekojošu lēmumprojektu: 
“Apstiprināt izsludināto darba kārtību”. 
Ar 37 balsīm “par”, 0 balsīm “pret” lēmums PIEŅEMTS. 
 
 
[3] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 3.punkts: LVF prezidenta Jāņa 
Buka ziņojums. 
 
LVF Prezidents J.Buks prezentē kopsapulcei savu ziņojumu. 
 
Jautājumi un diskusijas. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte izvirza kopsapulcei apstiprināt sekojošu lēmumprojektu: 
“Apstiprināt LVF prezidenta J.Buka ziņojumu”. 
Ar 37 balsīm “par”, 0 balsīm “pret” lēmums PIEŅEMTS. 
 
 
[4] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 4.punkts: Iepazīstināšana ar 
jaunajiem LVF Valdes locekļiem. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte iepazīstina kopsapulci ar jaunajiem LVF valdes locekļiem 
Mairitu Buklaginu un Arturu Vitkovski. 
 
 
[5] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 5.punkts: LVF ģenerālsekretāra 
Arņa Tuntes ziņojums. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte prezentē kopsapulcei savu ziņojumu. 
 
Jautājumi un diskusijas. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte izvirza kopsapulcei apstiprināt sekojošu lēmumprojektu: 
“Apstiprināt LVF ģenerālsekretāra A.Tuntes ziņojumu”. 
Ar 37 balsīm “par”, 0 balsīm “pret” lēmums PIEŅEMTS. 
 
 
[6] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 6.punkts: LVF Padomes locekļa 
vēlēšanas. 
 
LVF Prezidents J.Buks iepazīstina kopsapulci ar LVF Prezidenta izvirzītu LVF Padomes locekļa 
amata kandidātu Egīlu Lapsali vienai no vakantajām LVF Padomes locekļa amata vietām. Citu 
kandidātu otrai vakantajai LVF Padomes locekļa amata vietai nav. 
 
Jautājumi un diskusijas. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte izvirza kopsapulcei lemt par sekojošu lēmumprojektu: 
 
“Apstiprināt Egīlu Lapsali par LVF Padomes locekli”. 
Ar 37 balsīm “par”, 0 balsīm “pret” lēmums PIEŅEMTS. 
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[7] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 7.punkts: LVF Projektu vadītāju 
uzstāšanās. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte dod vārdu LVF projektu vadītājiem prezentēt līdz Kopsapulcei 
paveikto un turpmāk plānotos darbus.  
 
Uzstājas Sandra Budkēviča, Sandra Selga, Arturs Vitkovskis, Toms Šmēdiņš un Edgars 
Zaiženijs. 
 
Jautājumi un diskusijas. 
 
 
[8] LVF biedru kopsapulces izsludinātās darba kārtības 8.punkts: Dažādi/Debates. 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte dod vārdu klātesošajiem izteikties.  
 
Debatēs uzstājas Kristaps Čerņavskis. 
 
Valsts Robežsardzes pārstāvis majors Cīrulis pasniedz pateicības rakstu LVF 
Ģenerālsekretāram A.Tuntem. 
 
 
 
 
 
LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte paziņo kopsapulcei, ka visi izsludinātie darba kārtības jautājumi 
izskatīti un noslēdz kopsapulci. 
 
 
LVF kopsapulce slēgta plkst. 14:45 
 
 
 
Protokola pielikumā pievienota Kopsapulces prezentācija un biedru reģistrācijas lapa. 
 
 
 
 
Kopsapulces vadītājs LVF Ģenerālsekretārs A.Tunte* 
 
 
Kopsapulces protokolists Jēkabs Treijs*  
 
 
 
 
 
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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