
 

Biedrība 

„Latvijas Kroketa federācija” 
Reģistrācijas numurs Nr. 40008147602 

Juridiskā adrese J.Čakstes prospekts 23, Ogre, Ogres novads 
 

BIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCES  

PROTOKOLS Nr.1/2016 
 

Ogre, 2016 gada 6.martā 

 

Sapulce tika sasaukta pēc Valdes locekļa, federācijas prezidenta Roberta Stafecka 

iniciatīvas, biedrības biedri tika  informēti rakstiski ar e-pasta vēstuli 2016.gada 

14.februārī un paziņojums tika ievietots biedrības oficiālajā mājas lapā. 

  

Sapulcē piedalās 5  no 5  Biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem 

ir lemttiesīga: 

Biedrība “Rīgas krokets”, ko parstāv pilnvarnieks Roberts Stafeckis 

Biedrība “Ogres kroketa klubs”, ko pārstāv pilnvarnieks Roberts Stafeckis 

Biedrība “Kroketa klubs SIG-LIG”, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Šteins 

Biedrība “Biedrība sporta klubs Boule”, ko pārstāv valdes loceklis Gundars Lasmanis 

Biedrība “Bieriņu klubs”, ko pārstāv valdes loceklis Edgars Strods 

 

Sapulces vadītājs: Roberts Stafeckis 

Protokolists: Sandra Harlinska 

Sapulces vieta: J.Čakstes prospekts 23, Ogre, Ogres novads 

Sapulce sākās plkst. 15.00 

Sapulce beidzās plkst. 18.15 

 

Darba kārtībā:  

Organizatoriskie jautājumi 

1. Valdes ziņojums par 2015.gada sezonu. Revidenta ziņojums. 2015. Gada 

pārskata apstiprināšana. 

2. Statūtu grozījumi 

3. Valdes pārvēlēšana 

4. Par LKF atribūtiku un simboliku 

5. LKF darbības programma un budžeta plāns 2016.gadam 

6. Biedru naudas apmērs un maksāšanas kārtība 

7. Citi jautājumi 

 

Sapulces norises gaita un pieņemtie lēmumi: 

 
Organizatoriskie jautājumi: Sapulces kvoruma un tiesīguma apstiprināšana;  

Sapulces vadītāja, protokolētāja un protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana; 

Sapulces darba kārtības apstiprināšana. 

 

Biedrības Valdes loceklis Roberts Stafeckis atklāj biedru kopsapulci un ziņo, ka 

sapulcē pārstāvēti 100% biedrības biedru. 

 



Par sapulces vadītāju ierosina ievēlēt Biedrības Valdes locekli Robertu Stafecki, par 

sapulces protokolētāju ierosina ievēlēt Biedrības Valdes locekli Sandru Harlinsku, par 

protokola pareizības apliecinātāju ierosina ievēlēt Biedrības biedru Edgaru Strodu. 

 

NOLĒMA:  

1) Apstiprināt, ka Kopsapulce ir sasaukta Sabiedrības statūtos un Komerclikumā 

noteiktajā kārtībā. Sapulcē ir pārstāvēti 100% biedru. Līdz ar to Kopsapulce piedalās 

nepieciešamais kvorums un Kopsapulce ir tiesīga lemt par darba kārtībā ietvertajiem 

jautājumiem. 

2) Par sapulces vadītāju ievēlēt Robertu Stafecki.  

3) Par sapulces protokolētāju ievēlēt Sandru Harlinsku. 

4) Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Edgaru Strodu. 

5) Apstiprināt sapulces darba kārtību. 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

 

 

1. Jautājums 

Valdes ziņojums par 2015.gada sezonu. Revidenta ziņojums. Biedrības  

2015.gada pārskata apstiprināšana 

 

1.1. Biedrības Valdes locekle Sandra Harlinska informē Kopsapulci par Biedrības 

2015. gada slēguma rezultātiem un aicina tos apstiprināt. Revidents 

iepzīstināja ar revizijas rezultātiem un norādīja, ka nav atklātas neatbilstības 

statutiem un likumdošanai. 

 

NOLĒMA: 

Apstiprināt Biedrības 2015.gada slēguma rezultātus un revidenta ziņojumu. 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

1.2. Biedrības Valdes loceklis Roberts Stafeckis iepazīstina kopsapulci ar 

Biedrības 2015. gada pārskatu un aicina to apstiprināt. 

 

 

NOLĒMA:  

Apstiprināt Biedrības 2015.gada pārskatu (pielikumā). 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 



PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

2. Jautājums 

Par Statūtu grozījumiem 

 

2.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis ierosināja grozīt un 

papildināt Biedrības statūtus sekojošos jautājumos: 

 

2.nodaļa: 

Izteikt  punktu 2.1. „2.1. Biedrības mērķis ir kroketa attīstības veicināšana Latvijā, 

iegūstot un darbojoties Sabiedriskā labuma organizācijas statusā.” 

Papildināt punktu 2.2. : 

„ 2.2.12. Senioru brīvā laika pavadīšana un to sociālā iekļaušana; 

   2.2.13. Jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošana. ” 

 

7.nodaļa: 

Izteikt  punktu 7.2.9. „7.2.9. lemj citus jautājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem nodoti Biedru sapulces kompetencē”. 

 

8.nodaļa: 

Izteikt  punktu 8.2. „8.2. Valde sastāv no 4 (četriem) valdes locekļiem, no kuriem 

viens ir valdes priekšsēdētājs”. 

Izteikt punktu 8.5.: „8.5. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību 

vienpersoniski. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar vēl vienu 

valdes locekli.” 

 

11.nodaļa: 

 

Izteikt punktu 11.2. sekojošā redakcijā : 

„11.2.1. valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar Latvijas Republikas vadošo 

sporta institūciju vai kādu citu organizāciju tiek nodoti Biedrības rīcībā; 

  11.2.2. Biedrības biedru naudas; 

  11.2.3. ienākumi no darbības, kas tiek veikta, lai sasniegtu biedrības mērķus;  

  11.2.4. juridisko un fizisko personu ziedojumi; 

  11.2.5. citi ienākumi.” 

 

Izteikt  punktu 11.3. „11.3. Biedrības iniciatīvas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek 

izmantoti Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanai”. 

 



Nolēma: apstiprināt piedavātās biedrības statūtu izmaiņas. 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

 

 

3. Par Valdes locekļu ievēlēšanu. 

 

3.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis ierosināja iekļaut valdē 

pārstāvjus no 4 aktīvākajiem kroketa klubiem : 

 

Nolēma:  

Ievēlēt par Biedrības valdes locekļiem: 

1) valdes loceklis Roberts Stafeckis, personas kods 311263-12600, dzīvo Rīgā, 

Raiņa bulv. 21-7, LV-1050; 

2) valdes loceklis Sandra Harlinska, personas kods 130363-12309, dzīvo Siguldā, 

Ābeļdārza ielā ielā 1, LV-2150 

3) valdes loceklis Gundars Lasmanis, personas kods 170643-11803, dzīvo 

“Valgundas” Ropažos, Ropažu novadā, LV-2135; 

4) valdes loceklis Edgars Strods, personas kods 120560-11795, dzīvo Rīgā, 

Pīpeņu ielā 10-53, LV-1058 

Nolēma: apstiprināt valdes sastāvu 4 cilvēku sastāvā. 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

3.2. Biedrības valdes locekle Sandra Harlinska ierosināja par valdes 

priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Robertu Stafeck, kurš šo amatu jau ieņēma 

iepriekš. 

Nolēma: par valdes priekšsēdētāju ievēlēt Robertu Stafecki. 

BALSOJUMS: 

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET: Nav 

ATTURĀS: Nav 

4. Par LKF atribūtiku un simbolika saskaņā ar statūtiem 7.2.7 

 

4.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs aktualizēja diskusiju par LKF atribūtiku un 

simboliku, lai varētu reprezentēt LKF Latvijā un ārzemēs. Tika izskatīti sekojoši 

jautājumi: 

1) LKF logo  

2) weblapas dizains un struktūra – skat. www2.krokets.lv – testa versija  



3) Prezentācijas materiāli:  

1) vizītkartes valdes locekļiem,  

2) info lapiņas, buklets – kroketa popularizēšanai 

3) fotogrāmata (pēc Dikļu turnīra foto reportāžas parauga) – 

sponsoriem, sadarbības partneriem 

4) izlases formas tērpi:  

1) valsts izlases dalībniekiem – par LKF līdzekļiem. Tiesības 

lietot arī turnīros ārpus izlases. 

2) Krekliņi, vestes, cepures 

5) LKF suvenīri  

 

Nolēma: apstiprināt pasākumu plānu sekojošu uzdevumu izpildei: 

4.1. 2016.gada laikā uzlabot logo dizainu , lai varētu ar 2017.gadu lietot jaunā 

diziana logo 

4.2. Apstiprināt Web-lapa struktūra. Katram klubam sava vieta informācijas 

ievietošanai. Pasākumu plāns, kurā kalendārā formā parādās Turnīra nolikumi 

un Rezultāti. 

4.3. Prezentācijas materiāli paredzēti sekojošos gadījumos:  

4.3.1. Vizītkarte – Valdes priekšsēdētājam, pārējiem nevajag 

4.3.2. Info lapiņas -  vajag sagatavot izdalei pasākumos 

4.3.3. Reprezentatīva rakstura fotogrāmata , kuru paredzēts izmantot pārrunās  ar 

pašvaldības institūcijām, Domēm, ārzemju sadarbības partneriem. 

4.3.4. Atbalsts Latvijas Valsts izlases formas tērpu iegādē – cepurīte, veste.  

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

 

5. LKF darbības programma un budžeta plāns 2016.gadam 

 

5.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs informēja par LKF darbības plāniem 2016.-2017. 

gados, iepazīstināja ar Valsts finansējuma pieškiršanu un aktualizēja diskusiju par 

Valsts un Sponsoru finasējuma sadali pasākumiem:  

1) kroketa popularizēšana Latvijā, 

2) budžeta ieņēmumi, sponsoru meklējumi, Valsts finansējums -  4100 

eur. 

3) darbs ar jauniešiem, 

4) Eiropas fondu piesaistīšana, 

5) starptautiskā sadarbība, 

6) gatavošanās 2017.gada čempionātiem, 

7) valsts finansējuma izlietošanas plāns 2016.gadam 

 

Nolēma: apstiprināt pasākumu plānu un uzdot valdei apstiprināt finansējumu sadali 

pa pasākumiem. 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 



ATTURĀS: Nav 

 

6. Biedru naudas un maksāšanas kārtība 

 

6.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis informēja, ka iepriekšējos 

gados  federācijas klubiem tika noteikta biedru nauda 50 euro gadā. Valdes locekle 

Sandra Harlinska izteica priekšlikumu saglabāt esošo biedru naudas apjomu 

2016.gadā 

 

Diskutējot par turnīru dalības maksu, valdes priekšsedētājs izteica  priekšlikumu 

noteikt sekojošas maksas dažādu kategoriju turnīriem:  

a) Noteikt A grupas turnīru dalības maksu  - 15 euro; 

b) Saglabāt B grupas turnīru dalības maksu iepriekšējā līmenī -  10 euro 

c) Noteikt, ka Open un klubu turnīru dalības maksas ir rīkotāju 

kompetencē 

 

Nolēma: apstiprināt biedru naudas apmēru un  dalības maksu noteikšanas kārtību. 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

 

7. Par biedrību ‘Rīgas krokets’  

 

7.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis informēja, ka saņemts 

iesniegums no biedrības  “Rīgas krokets” par atbrīvošanu no LKF biedru 

naudas sakarā ar aktīvas darbības pārtraukšanu. 

 

Nolēma: Atbrīvot biedrību “Rīgas krokets” no biedru naudas maksāšanas par 

2016.gadu. 

 

BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

 

8. Par 2016. gada sezonas sacensību plānu 

 

8.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis informēja, ka izstrādāts 

2016.gada sacensību plāns, kas jāsakaņo ar klubu vadību. Izstrādātais plāns 

tiks nodots apstiprināšanai Valdē. 

 

 

Nolēma: nodot plānu apstiprināšanai valdē 

 



BALSOJUMS:  

PAR: 5 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru 

PRET:  Nav 

ATTURĀS: Nav 

 

Līdz ar to visi sapulcē paredzētie jautājumi ir izskatīti. Kopsapulce tiek slēgta plkst. 

18.15. 

 

Kopsapulces vadītājs:       Roberts Stafeckis 

 

 

Kopsapulces protokolētājs:      Sandra Harlinska 

 

 

Biedrības dalībnieks – 

Protokola pareizības apliecinātājs:     Edgars Strods 

 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 


