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VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 nr.1-2017 
 
Rīgā, 2017.gada 10.februārī 
 

Biedrības “Latvijas Republikas Biljarda Federācijas” (turpmāk tekstā saukta LRBF), valdes sēde notiek 
2016.gada 25.martā, plkst.11:00, Rīgā, Zolitūdes ielā 34.  

Valdes sēdē piedalās LRBF valde šādā sastāvā: J.Rjazanskis, A.Demakins, S.Koļcovs.  
 

Par valdes sēdes vadītāju ievēlēts J.Rjazanskis. Par protokolistu ievēlēts S.Koļcovs. 
Balsojums: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR”.  
 

Valdes sēdes vadītājs atklāj valdes sēdi un paziņo darba kārtību: 
1) Valdes tiesīguma apstiprināšana; 
2) Biedrības “Latvijas Pūla Federācija” 31.01.2017. iesnieguma par iestāšanos LRBF izskatīšana.  

 
Balsojums: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR”.  
Ar balsojumu „PAR” – 3, „PRET” – 0, nolemts:  

- apstiprināt valdes sēdes darba kārtību. 
 
PAR DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMIEM: 
 

1. Valdes sēdes vadītājs ziņo, ka saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likuma” 46.panta 1.daļu valdes 
sēde ir lemttiesīga, jo sapulcē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem un LRBF statūtos nav noteikts lielāks 
kvorums.  
Balsojums: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR”.  
Ar balsojumu „PAR” – 3, „PRET” – 0, nolemts:  

- apstiprināt valdes sēdes tiesīgumu. 
 

2. Sēdes vadītājs ziņo, ka 2017.gada 31.janvārī ir saņemts Biedrības “Latvijas Pūla Federācija”, 
reģistrācijas nr.40008166872, juridiskā adrese Jēkabpils ielā 4-10, Rīgā, LV-1003 (turpmāk tekstā  - biedrība 
“Latvijas Pūla Federācija”) 2017.gada 31.janvāra iesniegums, ar kuru biedrība “Latvijas Pūla Federācija” lūdz 
uzņemt LRBF biedru sastāvā.  
Saskaņā ar LRBF statūtu 4.3.punktu valdei pieteicēja pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 
divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Izvērtējot biedrības “Latvijas Pūla 
Federācija”  2017.gada 31.janvāra iesniegumu un tam pievienoto dokumentu kopijas, ņemot vērā to, ka biedrība 
“Latvijas Pūla Federācija” atbilst LRBF noteiktajiem jauno biedru uzņemšanas kritērijiem, valde atzīst, ka nav 
šķēršļu biedrības “Latvijas Pūla Federācija” uzņemšanai LRBF biedru sastāvā.  

Ņemot vērā augstāk minēto, vadoties no “Biedrību un nodibinājumu likuma” 29.panta 1.daļas un  LRBF statūtu 
4.2.punkta, valdes sēdes dalībniekiem balsojot: J.Rjazanskis - „PAR”, A.Demakins - „PAR”, S.Koļcovs - „PAR” 
(balsojumu „PAR” – 3, „PRET” – 0), nolemts: 



 
1. Uzņemt biedrību “Latvijas Pūla Federācija”, reģistrācijas nr.40008166872, juridiskā adrese Jēkabpils ielā 

4-10, Rīgā, LV-1003, LRBF biedru sastāvā; 
2. Biedrībai “Latvijas Pūla Federācija” līdz 2017.gada 10.martam samaksāt LRBF noteikto iestāšanas maksu; 
3. Izdarīt attiecīgu ierakstu LRBF biedru reģistrā un publicēt informāciju mājas lapā.  

 
 
LRBF Valdes locekļi:  
   

/ J.Rjazanskis / (paraksts) 
 
/ A.Demakins / (paraksts) 
 
/ S.Koļcovs /  (paraksts) 

 
 
 
Noraksts pareizs. 
Rīgā, 2017.gada 10.februārī.  
Biedrības “Latvijas Republikas Biljarda Federācija”  
Valdes loceklis Jurijs Rjazanskis 


