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Valdes sēdes 

 
PROTOKOLS  Nr.4/2020 

 
 
 
Norises vieta: e-vide izmantojot programmu skype 
Norises laiks: 2020. gada 17.aprīlis 
 
 
Valdes sēdē piedalās: Gundars Kurzemnieks, Harijs Raciborskis, Vladislavs Tolmačovs, , Gints 
Zeiļa, Kaspars Zvaigzne, Andis Vecvērdiņš. Kristiāns Godiņš, Egīls Draudiņš, 
 
Nepiedalās: Igors Filippovs, Edmunds Skalbergs, Normunds Grabovskis, 
 
Valdes sēdi vada: Gundars Kurzemnieks – Prezidents 
Protokolists: Kaspars Zvaigzne – Ģenerālsekretārs 
 
 
Darba kārtībā: 1. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un citu saistošo 
normatīvo aktu neievērošanu ikdienas makšķerēšanā no Makšķerēšanas sportā iesaistītajiem. 
 
Sēdes laikā tika izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi, tika ņemti vērā valdes locekļu e-
pastos un klātienē izteiktais viedoklis. 
 
 
 
 
Darba kārtībā: 1. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un citu saistošo 
normatīvo aktu neievērošanu ikdienas makšķerēšanā no Makšķerēšanas sportā iesaistītajiem. 
 
Saistībā ar “incidentu” Salacgrīvā  sabiedrības uzmanība tika pievērsta Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumu un citu saistošo normatīvo aktu neievērošanu ikdienas 
makšķerēšanā no Makšķerēšanas sportā iesaistītajiem. 
 
LMSF valde uzskata, ka ikvienam makšķerēšanas sporta pārstāvim jābūt par paraugu makšķernieku 
sabiedrībai, īpaši jauniešiem, tādi pārkāpumi, kā makšķerēšanas noteikumu neievērošana, licenču 
neiegādāšanā, loms neatbilstošs noteikumiem, makšķerēšana aizliegtā vietā un laikā nav savietojama 
ar rīcību kādu LMSF sagaida no makšķerēšanas sportā iesaistītajiem, īpaši sportistiem. 
 
Pamatojoties uz augstāk rakstīto LMSF valde vienbalsīgi pieņēma lēmumu, kas ir saistošs visiem 
LMSF biedriem un attiecīgi to pārstāvošajiem sportistiem - ja sportistam par kādu no iepriekš 
minētajiem pārkāpumiem tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, viņš tiks atzīts par 
vainīgu nodarījumā un piemērots sods, LMSF valde var lemt par sportista nepielaišanu LMSF 
organizētajām makšķerēšanas sporta sacensībām uz termiņu līdz trīs gadiem.  
 
Īpašos gadījumos, piemēram, vairāku viena kluba biedru pārkāpumi var būt par pamatu, pie 
makšķerēšanas sporta sacensībām var tikt nepielaisti visi klubu pārstāvošie sportisti. 
Pirms lēmuma pieņemšanas, persona tiks aicināta uz LMSF valdes sēdi paskaidrojumu sniegšanai. 
 



 
 
Balsojums:  
 
 
 
Lēmums: Ja sportistam par Latvijas normatīvo aktu pārkāpumiem tiks sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols, viņš tiks atzīts par vainīgu nodarījumā un piemērots sods, LMSF valde var 
lemt par sportista nepielaišanu LMSF organizētajām makšķerēšanas sporta sacensībām uz termiņu 
līdz trīs gadiem.  
 
Īpašos gadījumos, piemēram, vairāku viena kluba biedru pārkāpumi var būt par pamatu, pie 
makšķerēšanas sporta sacensībām var tikt nepielaisti visi klubu pārstāvošie sportisti. 
 
Pirms lēmuma pieņemšanas, persona tiks aicināta uz LMSF valdes sēdi paskaidrojumu sniegšanai. 
 
 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs  /paraksts/ G.Kurzemnieks 
 
Sēdes protokolists /paraksts/ K.Zvaigzne 
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