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IZRAKSTS 

 
 

 

Biedru kopsapulces (Kongresa) protokols Nr. 01/2016 

 

Lielais prospekts 33, Ventspils, LV-3601, OC "Ventspils" 2016.gada 11.novembrī  plkst 20:30 

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2016.gada 11.oktobrī rakstisku 
paziņojumu par Biedru kopsapulci nosūtot Biedriem pa elektronisko pastu. 

 

Sapulcē piedalās 7 (septiņi) no 9 (deviņiem) 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 (J.Šmate); SK "TIM-
WOKEU", reģ.Nr. 40008214265 (S.Radziņš); Liepājas kikboksinga klubs "K Sports", reģ.Nr. 
40008112494 (A.Prudnikoviča); Sporta klubs "LEADER", reģ.Nr. 40008196063 (J.Petrovs); 
biedrība "MUSADO", Reģ.Nr. 50008237611 (I.Plonskyi). 

Biedru sapulce ir lemttiesīga, jo tajā piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgiem biedriem. 

  

Sapulces vadītājs: Valdes priekšsēdētājs Hermanis Močaļins 

Protokolists: Svetlana Ivanova.  

(Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav).  

 

Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (LTKF) Darba kārtībā:  

1. Par grozījumiem LTKF statūtos; 

2. Par izmaiņām LTKF valdes sastāvā; 

3. LTKF padomes ievēlēšana; 

4. Par "World Taekwondo Federation Global Membership System (GMS)"; 

5. Citi jautājumi. 

(Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav). 

 

Sapulce,  izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma: 

 

1. Apstiprināt biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" izmaiņas statūtos un  statūtus 
jaunajā redakcijā (pielikumā). 

Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav. 

 

2. Pārvēlēt biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" valdi sakarā ar apstiprinātajām 
izmaiņām statūtos attiecībā uz valdes locekļu skaita samazināšanu un nolēma: 

 

2.1. Atsaukt no Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" valdes locekļu amatiem: 

- Jānis Ivanovs, personas kods 130670-12210 (pamats: pieteikums par valdes locekļa amata 
atstāšanu); 



- Olga Kaziora, personas kods 090677-12776 (pamats: pieteikums par valdes locekļa amata 
atstāšanu); 

- Viktoras Malisauskas, personas kods 010780-10722 (pamats: pieteikums par valdes locekļa 
amata atstāšanu); 

- Hermanis Močaļins, personas kods 010164-10704 (pamats: pieteikums par valdes locekļa 
amata atstāšanu); 

- Oļegs Roščins, personas kods 120573-10500 (pamats: pieteikums par valdes locekļa amata 
atstāšanu); 

- Aleksandr Shlychkov, dzimš.datums 02.01.1961 (pamats: pieteikums par valdes locekļa amata 
atstāšanu); 

- Deniss Sisojevs, personas kods 250984-12717 (pamats: pieteikums par valdes locekļa amata 
atstāšanu); 

- Tikmers Žoržs, personas kods 220157-12746 (pamats: pieteikums par valdes locekļa amata 
atstāšanu); 

- Alexey Stupenkov, personas kods 090379-10130 (pamats: pieteikums par valdes locekļa 
amata atstāšanu). 

Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav. 

 

2.2. Iecelt par Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" valdes locekļiem: 

 

- Hermanis Močaļins, personas kods 010164-10704 (Valdes priekšsēdētājs); 

- Viktoras Malisauskas, personas kods 010780-10722 (Ģenerālsekretārs); 

- Jānis Ivanovs, personas kods 130670-12210; 

- Olga Kaziora, personas kods 090677-12776; 

- Deniss Sisojevs, personas kods 250984-12717. 

Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav. 

 

Sapulces vadītājs  /paraksts/ Hermanis Močaļins                    

 

Protokolists        /paraksts/ Svetlana Ivanova 

 

Ventspils , 2016.gada 11.novembris 

 
Plkst. 21:30 sapulces vadītājs pasludina biedrības sapulci par slēgtu 
 
 

IZRAKSTS PAREIZS 

Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" 

Valdes priekšsēdētājs Hermanis Močaļin 
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