
Biedrības “LATVIJAS SPORTA U-ŠU FEDERĀCIJA” 

Vienotais reģ.Nr. 40008089357 

Adrese: Aglonas iela 35, k-2, Rīga, LV-1057 

 

BIEDRU 

Sapulces protokols 

Nr.01-02/2022 

 
Rīga,                                                                                            2022.gada 11.februārī plkst. 19:00 

 

 

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

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

rakstisku paziņojumu par sapulci 2022.gada 18.janvārī un 8.februārī. Biedrību un nodibinājumu 

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

 

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: Romans Vlasenko, tiek izvirzīts 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 kārtības jautājumi: 

 

1. 2022. gada Pasākumu plāns; 

2. U-šu Bingdao ka jauns virziens Latvijā; 

3. U-šu Saņda sacensības Latvijā; 

4. Federācijas darbības plānošana 2022. gadā. 

 

 

1. Visi federācijas biedri tika informēti par plānotajiem federācijas un citu organizāciju 

rīkotiem sporta pasākumiem 2022. gadā, un aicināti piedalīties sacensībās, meistarklasēs, 

nometnēs, sporta sanāksmēs u.c. 

Tika apstiprināti pasākumu datumi, termiņi, cenas, pasākumu aizvadīšanas vietas. 

Biedri tika informēti par sacensībām 9.-10. aprīlī Itālijā “13th Spring Dragon" Wushu 

Open International Tournament” un  aicināti piedalīties u-šu disciplinās – taolu, tuišou, 

saņda, bingdao. 

 

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

 

 



2. Tika apspriesta U-šu Bingdao tiesāšanas sistēma, sacensību noteikumi un ekipējums. 

Tika nolemts uzaicināt uz 9. Latvijas u-šu čempionātu piedalīties profesionālus 

paukotājus un organizēt Baltijas U-šu Bingdao semināru, lai tālāk attīstītu šo u-šu 

virzienu. 

 

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

 

 

3. Ierosināts organizēt u-šu saņda sacensības 14.–16.oktobrī, Baltijas čempionāta ietvaros. 

Un turpmāk turpināt popularizēt šo u-šu virzienu. 

 

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

 

 

4. Klātesošie iepazinās ar federācijas darba organizāciju 2022.gadā: sadarbība SM (MOU) 

ietvaros (sporta inventāra ziedojums no Ķīnas), EWUF vadības reorganizācija (EWUF 

Biedrības reģistrācija Latvijā), Latvijas sporta u-šu federācijas priekšsēdētāja J. Geduševa 

jaunais amats - LSFP revīzijas komisijas vadītais.  

Latvijas čempionāta noslēgumā tiks noteikti kandidāti dalībai Eiropas čempionātā ar 

līdzfinansējuma iespēju no LSFP. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapulces vadītājs                ___________________                /Romans Vlasenko/ 

                                                        paraksts 

 

Sapulces protokolists          ___________________                    /Elīna Bulatova/ 

                                                        paraksts 

 

  

 


