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Valdes sēdes protokols 

 

Nr.3/2017 

Rīga, 2017.gada 03.aprīlī 

 

Valdes sēdē piedalās LTKF valdes locekli:  

- Hermanis Močaļins (valdes priekšsēdētājs); 

- Viktoras Malisauskas (valdes loceklis, ģenerālsekretārs); 

- Jānis Ivanovs (valdes loceklis); 

- Olga Kaziora (valdes loceklis); 

- Deniss Sisojevs (valdes loceklis). 

 

Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (LTKF) valdes sēdē piedalās 5 valdes locekļi, valde ir 

lemttiesīga. 

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

 

Valdes sēdē piedalās uzaicinātas personas: 

1) Latvijas sporta federācijas padomes pārstāvis Māris Liepiņš, 

2) Mārupes novada Domes pārstāvis Vitālijs Lepins-Žagars, personas kods 160978-10022, 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Mārupes novada Domes iesnieguma par uzņemšanu LTKF izskatīšanu. 

2. Par Biedrības LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA iesnieguma par uzņemšanu 

LTKF izskatīšanu. 

3. Par Biedrības "AlexClub" iesnieguma par izstāšanos no LTKF izskatīšanu. 

 

1. Par Mārupes novada Domes iesnieguma par uzņemšanu LTKF izskatīšanu 

LTKF valdes sēdes sekretārs V. Mališauskas informē, ka 08.03.2017. LTKF epastā ltkf@taekwondowtf.lv 

tika saņemts Mārupes novada Domes iesniegums par uzņemšanu LTKF kopā ar pielikumiem. 

Valde, izskatot 2017.gada 08.martā saņemtos dokumentus konstatēja, ka: 

1) Vienā EDOC formāta pakotnē bija ievietoti 19 faili, tai skaitā Mārupes novada Domes iesniegums par 

uzņemšanu LTKF, tādējādi visi faili parakstīti ar vienu elektronisko parakstu. Saskaņā ar "Elektronisko 

dokumentu likumu" un Ministru kabineta noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, 

noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek 

elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un 

fiziskajām un juridiskajām personām" katrs elektroniskais dokuments ir jāparaksta atsevišķi ar drošu 

elektronisko parakstu un laika zīmogu lai elektroniski sagatavots dokuments iegūtu juridisko spēku. 

EDOC formāta pakotnē arī bija ievietoti dokumentu kopijas, kas arī bija nepareizi noformēti. 

2) Mārupes novada Domes iesniegumam nebija pievienoti: 

- iesniegums par starptautiskās organizācijas noteikumu ievērošanu; 

- iesniegums par starptautiskās organizācijas sacensību norises noteikumu izpildīšanu; 

- rekomendācijas no diviem esošiem LTKF biedriem. 

LTKF valde ir paziņojusi Mārupes novada Domei par augstāk minētiem trūkumiem 30.03.2017 un 

uzaicināja kandidāta pārstāvja uz šo LTKF valdes sēdi (2017.gada 03.aprīlī pulkst.19:00). 
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2017.gada 15.martā LTKF valde, ņemot vērā to, ka kandidāts - Mārupes novada dome nav saņēmusi 

rekomendācijas no diviem esošiem LTKF biedriem, kas ir nepieciešamas uzņemšanai LTKF, nolēma 

nodot šo jautājumu izskatīšanai LTKF biedriem.  

LTKF biedri nobalsoja par Mārupes novada domes uzņemšanu par asocieto biedru Biedrībā "LATVIJAS 

TAEKVONDO FEDERĀCIJA", ja Mārupes novada dome izpildīs visas LTKF statūtos noteiktās prasības 

attiecībā uz kandidāta uzņemšanu LTKF, izņemot prasības par rekomendācijām no diviem LTKF 

esošiem biedriem. 

Uz šo valdes sēdi ieradās Mārupes novada Domes pārstāvis Vitālijs Lepins-Žagars. 

Mārupes novada Domes pārstāvis iesniedza LTKF valdei visus dokumentus, kas nepieciešami 

uzņemšanai LTKF, izņemot rekomendācijas no diviem esošiem LTKF biedriem. 

LTKF valde, ņemot vērā augstāk minēto, izskatot Mārupes novada domes iesniegtos dokumentus un 

uzklausot  Mārupes novada domes pārstāvjus pieņēma sekojošo lēmumu (PAR - 5, PRET - 0): 

 

1) Uzņemt Mārupes novada domi, Reģ.Nr.90000012827, Biedrībā "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" par asocieto 

biedru; 

2) Uzdot LTKF klasifikācijas komisijai līdz 03.05.2017. pārbaudīt Mārupes novada domes atbilstību LTKF Statūtu 4.nodaļas 

1.punkta 3.apakšpunkta b.punktā noteiktiem nosacījumiem. 

Šīs Valdes lēmums saskaņā ar LTKF statūtu 4.nodaļas 2.punkta 3.apakšpunktu stājās spēkā, ja Mārupes novada dome 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 Mārupes novada domes sportistu, kas nodarbojas ar taekvondo, reģistrēšanu LTKF atbilstoši LTKF 

noteikumiem un visi sportisti ir saņēmuši LTKF taekvondo pases. 

------------------------------------ 

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 - LTKMF, iesniegumu par uzņemšanu LTKF. 

Uz šo valdes sēdi ieradās LTKMF pārstāvji Vitālijs Lepins-Žagars. 

LTKF valde, izskatot LTKMF iesniegumu par uzņemšanu LTKF un iesniegtos dokumentus, konstatēja, 

ka: 

[1] LTKMF nav pievienojusi iesniegumam: 

- iesniegumu par starptautiskās organizācijas noteikumu ievērošanu; 

- iesniegumu par starptautiskās organizācijas sacensību norises noteikumu izpildīšanu; 

- rekomendācijas no diviem esošiem LTKF biedriem. 

[2] LTKMF instruktoru saraksts sagatavots, neizmantojot LTKF veidlapas esošo redakciju. 

Kandidātam kopā ar iesniegumu par uzņemšanu LTKF ir jāiesniedz tai skaitā iesniegumu par 

starptautiskās organizācijas noteikumu ievērošanu un iesniegumu par starptautiskās organizācijas 

sacensību norises noteikumus izpildīšanu. Minētie dokumenti ir jāsagatavo kā atsevišķie dokumenti, 

kuros konkrēti ir jānorāda starptautiskā organizācija, kuras noteikumus kandidāts apņemas ievērot 

(piemēram, "World taekwondo federation" noteikumi u.tml.), un konkrēti ir jānorāda starptautiskās 

organizācijas sacensību norises noteikumi, kurus kandidāts apņemas izpildīt (piemēram, "World 

taekwondo federation" kerugi noteikumi un/vai "World taekwondo federation" poomse noteikumi 

u.tml.). 

No LTKMF iesniegtiem dokumentiem nav skaidrs kādas starptautiskās organizācijas noteikumus LTKMF 

apņemas ievērot un  kurus starptautiskās organizācijas sacensību norises noteikumus LTKMF apņemas 

izpildīt. 

Tādējādi, LTKMF ir jāiesniedz LTKF augstāk minētie dokumenti, kā arī sagatavot instruktoru sarakstu, izmantojot LTKF 

veidlapas esošo redakciju, lai valde izlemtu jautājumu par LTKMF uzņemšanu LTKF. 

LTKF statūtu 4.nodaļas 3.punkta 3.apakšpunkts nosaka, ka [Par biedru nevar tikt uzņemts kandidāts, 

kas neatbilst Biedrības statūtos noteiktajām prasībām un kuram nav rekomendāciju par kandidāta 

uzņemšanu Biedrībā no diviem esošiem Biedrības Biedriem. Valde pieņem lēmumu par kandidāta 

uzņemšanu Biedrībā vai motivēto lēmumu par atteikumu uzņemt kandidātu Biedrībā.] 

LTKF valdes priekšsēdētājs piedāvāja nodot jautājumu par LTKMF uzņemšanu LTKF bez 

rekomendācijas no diviem esošiem LTKF biedriem izskatīšanai LTKF biedriem. 

LTKF valde, ņemot vērā augstāk minēto, izskatot LTKMF iesniegtos dokumentus un uzklausot  LTKMF 

pārstāvju, pieņēma sekojošo lēmumu (PAR - 5, PRET - 0): 



 

1. Noteikt termiņu trūkumu novēršanai - 03.05.2017; 

2. Nodot jautājumu par LTKMF uzņemšanu LTKF bez rekomendācijas no diviem esošiem LTKF biedriem izlemšanai LTKF 

biedriem. 

Šis lēmums stājas spēkā 03.04.2017. 

------------------------------------ 

3. Par Biedrības "AlexClub" iesnieguma par izstāšanos no LTKF izskatīšanu 

LTKF valdes sēdes sekretārs V. Mališauskas informē, ka ir saņemts Biedrības "AlexClub" iesniegums 

par izstāšanos no LTKF. 

Biedrības "AlexClub" pārstāvis neieradās uz šo valdes sēdi. 

LTKF valdes priekšsēdētājs piedāvāja sazināties ar Biedrības "AlexClub" pārstāvim lai noskaidrotu 

izstāšanās iemeslus. 

LTKF valde, ņemot vērā augstāk minēto, pieņēma sekojošo lēmumu (PAR - 5, PRET - 0): 

 

1. Uzdot LTKF ģenerālsekretāram līdz nākamajai LTKF valdes sēdei sazināties ar Biedrības "AlexClub" pārstāvim lai 

noskaidrotu izstāšanās iemeslus. 

2. Izskatīt Biedrības "AlexClub" iesniegumu par izstāšanos no LTKF nākamajā LTKF valdes sēdē. 

Šis lēmums stājas spēkā 03.04.2017. 

 

Valde: 

 

Valdes sēdes vadītājs Hermanis Močaļins __________________________________, 

 

 

Valdes sēdes sekretārs Viktoras Malisauskas __________________________________, 

 

 

Jānis Ivanovs __________________________________, 

 

 

Olga Kaziora __________________________________, 

 

 

Deniss Sisojevs __________________________________. 
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