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Rīgā, 2017.gada 02.jūnijā 
 

Valdes sēdē piedalās Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (turpmāk tekstā saukta 
arī – LTKF) valdes locekli:  

 
- Hermanis Močaļins (valdes priekšsēdētājs); 

- Viktoras Malisauskas (valdes loceklis, ģenerālsekretārs); 
- Jānis Ivanovs (valdes loceklis); 

- Olga Kaziora (valdes loceklis); 
- Deniss Sisojevs (valdes loceklis). 

 
LTKF valdes sēdē piedalās 5 valdes locekļi, valde ir lemttiesīga. 

Valdes sēdes vadītājs: Hermanis Močalins, valdes sēdes sekretārs: Viktoras Mališauskas. 
 

Darba kārtībā: 
1. Par Biedrības LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA iesnieguma par 
uzņemšanu LTKF izskatīšanu. 
2. Par Biedrības LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA iesnieguma par 
uzņemšanu LTKF izskatīšanu. 
 

LTKF valdes sēdes sekretārs V. Mališauskas informē, ka ir saņemts Biedrības LATVIJAS TAEKVONDO 
KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA (turpmāk tekstā saukta arī – LTKMF), iesniegumu par uzņemšanu 
LTKF. 
 

2017.gada 02.jūnijā LTKF valde, ņemot vērā to, ka kandidāts - LTKMF nav saņēmusi rekomendācijas no 
diviem esošiem LTKF biedriem, kas ir nepieciešamas uzņemšanai LTKF, nolēma nodot šo jautājumu 
izskatīšanai LTKF biedriem.  
LTKF biedri nobalsoja par LTKMF uzņemšanu par asociēto biedru Biedrībā "LATVIJAS TAEKVONDO 
FEDERĀCIJA", ja LTKMF izpildīs visas LTKF statūtos noteiktās prasības attiecībā uz kandidāta uzņemšanu 
LTKF, izņemot prasības par rekomendācijām no diviem LTKF esošiem biedriem. 

 
LTKMF pārstāvis iesniedza LTKF valdei visus dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai LTKF, izņemot 
rekomendācijas no diviem esošiem LTKF biedriem. 
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LTKF valde, ņemot vērā augstāk minēto, izskatot LTKMF iesniegtos dokumentus un uzklausot 
LTKMF pārstāvjus pieņēma sekojošo lēmumu (PAR - 5, PRET - 0): 

 
1) Uzņemt LTKMF Biedrībā "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" par asociēto biedru; 

2) Uzdot LTKF klasifikācijas komisijai līdz 01.08.2017. pārbaudīt LTKMF atbilstību LTKF Statūtu 
4.nodaļas 1.punkta 3.apakšpunkta b. punkta nosacījumiem. 
 
Šīs Valdes lēmums saskaņā ar LTKF statūtu 4.nodaļas 2.punkta 3.apakšpunktu stājās spēkā, ja LTKMF 
viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas (zemāk norādītājā secībā): 
a) ir samaksājusi iestāšanas maksu EUR 100,00 apmērā; 

b) ir noslēgusi ar LTKF sporta sadarbības līgumu; 
c) ir nodrošinājusi visu LTKMF sportistu, kas nodarbojas ar taekvondo, reģistrēšanu LTKF atbilstoši 
LTKF noteikumiem un visi sportisti ir saņēmuši LTKF taekvondo pases. 
 

Šis lēmums stājas spēkā 05.06.2017. 
 

Valde: 
 

Valdes sēdes vadītājs  
Hermanis Močaļins __________________________________, 

 
Valdes sēdes sekretārs  
Viktoras Malisauskas __________________________________, 
 

Jānis Ivanovs __________________________________, 
 

Olga Kaziora __________________________________, 
 

Deniss Sisojevs __________________________________. 
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