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Biedrības “LATVIJAS SPORTA U-ŠU FEDERĀCIJA” 

Vienotais reģ.Nr. 40008089357 

Adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 

 

 

BIEDRU 

Sapulces protokols 

Nr. 02-05/2022 

 

 

 

Rīga,                 2022.gada 20.maijā plkst. 19:00 

 

Biedrība “Latvijas Sporta U-šu federācija”, reģ.Nr. 40008089357 (turpmāk tekstā - 

Biedrība). Biedru sapulci sasaukusi Valde, statūtos noteiktajā kārtībā biedriem nosūtot 

rakstisku paziņojumu par sapulci 2022.gada 03.maijā. Biedrību un nodibinājumu 

likuma noteiktajā kārtībā, proti, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces sasaukšanas. 

Sapulces norises vieta: Aglonas iela 35, k-2, Rīga, LV-1057. 

 

Sapulcē piedalās _7_/klātesošo skaits/ no _13_/kopējais skaits/ biedrības biedriem 

(pārstāvjiem). Biedru sapulce ir lemttiesīga, jo Biedru sapulcē piedalās vairāk kā puse 

no Biedrības biedriem.  

 

Sapulces vadītājs: Jānis Geduševs, tiek izvizēts par sapulces vadītāju. 

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_. 

Protokolists: Elīna Bulatova, tiek izvirzīta par sapulces protokolisti. 

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_. 

 

Sapulces vadītājs pasludina sapulci par atklātu. 

 

Darba kartības jautājumi: 

1. Izmaiņas Biedrības valdes sastāvā; 

2. Valsts un pašvaldības atbalsts un Federācijas un biedru līdzfinansēšana; 

3. Tuvākās sacensības; 

4. Profesionāla trenera izglītība.  

 

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 

 

1. Izmaiņas Biedrības valdes sastāvā 

 

1.1 Ievēlēt Biedrības valdi šādā sastāvā: 

 

Jānis Geduševs, personas kods 180167-11807, adrese: Magnoliju iela 17, Lapenieki, 

Ķekavas nov., LV-2111. Par Biedrības valdes priekšsēdētāju ar tiesībām pārstāvēt 

Biedrību atsevišķi.  

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_. 
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Viktorija Vlasenko, personas kods 301080-10305, adrese: Akadēmiķa Mstislava 

Keldiša iela 26-9, Rīga, LV-1021. Par Biedrības valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt 

Biedrību atsevišķi.  

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_. 

 

Romans Vlasenko, personas kods 210377-10739, adrese: Akadēmiķa Mstislava 

Keldiša iela 26-9, Rīga, LV-1021. Par Biedrības valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt 

Biedrību atsevišķi.  

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_. 

 

1.2. Izslēgt no Biedrības valdes sastāva: 

 

Dmitrijs Fedjaņins, personas kods 210770-10307, adrese: Silmaļu iela 25-30, Tilderi, 

Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2121. 1.2. Izslēgt no Biedrības valdes sastāva. 

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_. 

 

 

2. Izmantot Rīgas Domes un LSFP līdzfinansējuma iespējas federācijas un tās 

biedru attīstībai. 

 

Klātesošie tika informēti par sacensībām un projektiem, kas ir tieši saistīti ar sporta 

organizāciju un pasākumu atbalstu. Tika ierosināts, lai visi piedalās projektu 

sagatavošanā un īstenošanā.  

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_. 

 

 

3. Dalība starptautiskajās sacensībās 2022. gadā un Jaunatnes Olimpiādē 2026. 

gadā. Iespēja rīkot 2022. gadā Eiropas čempionātu Rīgā. 

 

Ņemot vērā sportistu un komandu līdzfinansēšanas iespēju pasaules čempionātos, 

Eiropas čempionātos un starptautiskās sacensībās, tika piedāvāts piedalīties šādās 

sacensībās: 

- Batumi Open International Wushu Tournament, 2022.gada 02.-07.augustā; Gruzijā 

- 8th World Junior Wushu Championships, 2022.gada 02.-10.decembrī, Indonēzijā 

- 2026. gada Jaunatnes Olimpiāde Dakarā, Senegālā.  

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_.  

 

 

4. Sporta un pedagoģiskās izglītības iegūšanas nozīme  

 

Tikai sertificētie speciālisti ir sagatavoti trenera darbam sporta organizācijās. Ir 

svarīgas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas treneru profesijā. Sporta 

klubos un skolās, kuri pārstāv Latvijas sporta u-šu federāciju, ir jābūt speciālistiem ar 

vismaz C trenera kategoriju. 

Atklāti balsojot par: _7_, pret: _0_, atturas: _0_.  
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Biedru sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, un sapulces vadītājs 

pasludina Biedrības sapulci par slēgtu. 

Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 20:30 

 

 

 

Sapulces vadītājs  ___________________                 / Jānis Geduševs / 

                                                             paraksts 

 

 

Sapulces protokolists  ___________________                 / Elīna Bulatova / 

                                                             paraksts 

 

 

Rīgā, 2022.gada 20.maijā 


