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Biedru kopsapulces (Kongresa) protokols Nr. 01/2015 
 
Saules iela 15, Ventspils, LV-3601,  viesnīca "Venta" 2015.gada 14.novembrī  plkst 18:00 
Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2015.gada 14.oktobrī rakstisku 
paziņojumu par Biedru kopsapulci nosūtot Biedriem pa elektronisko pastu. 
 
Sapulcē piedalās 6 (seši) no 6 (sešiem) biedrības biedriem (ar pārstāvjiem) - Sporta klubs „HANSU”, 
reģ,Nr. 40008028009 (H. Močaļins); Sporta klubs „FAVORĪTS”, reģ. Nr. 40008028329 (I.Likovs); 
"LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE", reģ.Nr. 40008080574 (B. Ivanovs); SK "TIM-
WOKEU", reģ.Nr. 40008214265 (S.Radziņš); Liepājas kikboksinga klubs "K Sports", reģ.Nr. 
40008112494 (A.Prudnikoviča); Sporta klubs "LEADER", reģ.Nr. 40008196063 (S.Sudraba). 
Biedru sapulce ir lemttiesīga, jo tajā piedalās 100% (simts procenti) no biedriem 
 
Sapulces vadītājs: Valdes priekšsēdētājs Hermanis Močaļins 
Protokolists: Viktors Mališausks. ( Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav, atturas – nav).  
 
Biedrības „ LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA” (LTKF) Darba kārtībā:  

1. Par jaunā biedra sporta kluba "HERAKLS TKW" iestāšanos  LTKF. 
2. Biedrības "DO-SAN" izslēgšana.  
3.Izmaiņas un papildinājumi taekvondo sacensību nolikuma noteikumos.  
4. Par grozījumiem LTKF statūtos.  
5. Izmaiņas un papildinājumi pie LTKF sportistu reitinga. 
6. Izmaiņas un papildinājumi pie LTKF un sporta kluba sadarbības līguma. 
7. Par biedrības «LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA» (LTKMF) 
iestāšanos LTKF un sadarbības līguma parakstīšanu ar LTKF. 
8. GMS licences ieviešana. 
9. EČ Latvijas izlases rezultāti. 
10. F-klases sacensības. 

 
 
Sapulce,  izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 
 
1. Par jaunā biedra sporta kluba "HERAKLS TKW" iestāšanu  LTKF 
Pieņemt biedrību "HERAKLS TKW" Latvijas Taekvondo Federācijā.  
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
2. Biedrības "DO-SAN" izslēgšana. 
apstiprināt LTKF valdes lēmumu par biedrības "DO-SAN" izslēgšanu no Latvijas Taekvondo 
Federācijas. 
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 



3. Izmaiņas un papildinājumi taekvondo sacensības nolikuma noteikumos. 
Grozīt Taekvondo sacensības nolikuma noteikumus atbilstoši piedāvātiem izmaiņām un 
papildinājumiem.  
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
4. Apstiprināt biedrības „LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA” (LTKF) izmaiņas statūtos un  
statūtus jaunā redakcijā (pielikumā). 
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
5. Izmaiņas un papildinājumi pie LTKF sportistu reitinga. 
Saskaitīt sportistu reitingu līdz 10.01.2016.g.  
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
6. Izmaiņas un papildinājumi pie LTKF un sporta kluba sadarbības līguma 
- Apstiprināt LTKF un sporta klubu sadarbības Līguma izmaiņas un papildinājumus. Sadarbības 
līgums ar izmaiņām p.20.7 un p.20.1 ar pareizo redakciju. 
- Apstiprināt LTKF un sporta klubu sadarbības Līguma pielikumu. Pielikums būs Līguma 
neatņemama sastāvdaļa un obligāti, lai ar pielikumu iepazītos visi kluba instruktori, kuri paraksta 
Līgumu par sadarbību. 
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
7. Par biedrības «LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA» (LTKMF) 
iestāšanos LTKF un sadarbības līguma parakstīšanu ar LTKF. 
 
Atnāca: 
Sergejs Kirtovskis 
Jānis Pavītols 
Vitalijs Lepins-Žagars 
Deniss Volodins 
Aleksandra Podosinovskaja 
 
Viņiem ka LTKMF locekliem bija piedāvats parakstīt sadarbības līgumu, bet viņi atteica, jo uzskata 
ka sadarbības līguma redakcija neatbilst viņas kritērijam un sadarbības līgums nav pilntiesīgs. 
Pavītola k-gs atzīs, ka LTKMF neesot par starptautisko organizāciju locekli.  
Pēc ilgas apspriežas vienojas, ka LTKMF nosūtīs nepieciešamos dokumentus iestāšanai LTKF. 
Hermanis Močaļins skaidro kā pēc visas nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sasauc LTKF Valdi 
un Valdes sēdē tiks izskatīts jautājums par LTKMF iestāšanu LTKF.  
Kā arī bija sarunāts, ka LTKF izsūtīs LTKMF LTKF Statūtu jaunu redakciju pēc reģistrācijas 
Uzņēmumu reģistrā. 
 
8. GMS licences ieviešana 
ieviest GMC licenci no 2017.gada visiem kluba dalībniekiem. 
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
 
 
 



9. EČ Latvijas izlases rezultāti.  
EČ organizācijas vērtējums – izcili, bet Latvijas izlases komandas rezultāts ļoti slikts.  
Lemts izstrādāt sportistu sagatavošanas plānu, saskaņot plānu LTKF Valdes sēdē un nosūtīt klubiem 
sportistu sagatavošanai. 
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
10. F-klases sacensības. 
F-klases sacensības paredzēt saskaņā ar LTKF sacensības kalendāri. Iesniegt pieteikumu līdz 
25.11.2015.g. 
Balsošanas rezultāts: par – 6, pret – nav,  atturas – nav. Lēmums pieņemts. 
 
Plkst. 20:30 sapulces vadītājs pasludina biedrības sapulci par slēgtu. 
 
Ventspilī, 2015.gada 14.novembrī 
 
 
 
 
 
Sapulces vadītājs:  Hermanis MOČAĻINS 
 
 
 
Sapulces protokolists:     Viktors MALIŠAUSKAS 
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