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Valdes sēdes protokols 
 

 
Nr.5/2017 

Kesterciemā, 2017.gada 12.augustā 
 

 
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 Mārupes novada domes uzņemšanu LTKF; 
2. Par Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA" (turpmāk tekstā 
saukta arī - LTKMF) uzņemšanu LTKF; 
3. Par Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA" parādiem LTKF 
priekšā.  
 
 

1. Par Mārupes novada domes uzņemšanu LTKF 
2017.gada 03.aprīlī LTKF valde pieņēma lēmumu par Mārupes novada domes uzņemšanu LTKF. LTKF 
valdes lēmumā tika noteikts, ka lēmums stājas spēkā, ja mēneša laikā tiks izpildīti sekojošie nosacījumi: 
a) Mārupes novada dome ir samaksājusi iestāšanas maksu EUR 100,00 apmērā; 

- IZPILDĪTS 
b) Mārupes novada dome ir noslēgusi ar LTKF sporta sadarbības līgumu; 
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- NAV IZPILDĪTS. 2017.gada 13.aprīlī sadarbības līguma projekts tika nosūtīts Mārupes novada domei. 
2017.gada 10.maijā LTKF saņēma no Mārupes novada domes lūgumu paskaidrot dažādus sadarbības 
līguma punktu noteikumus. LTKF nosūtīja atbildi uz minēto Mārupes novada domes lūgumu, sniedzot savus 
paskaidrojumus (šī protokola pielikumā). Pēc paskaidrojumu nosūtīšanas, LTKF nav saņēmusi no Mārupes 
novada domes nekādus priekšlikumus, iebildumus vai lūgumu noslēgt sadarbības līgumu. 
c) Mārupes novada dome ir nodrošinājusi visu Mārupes novada domes sportistu, kas nodarbojas ar 
taekvondo, reģistrēšanu LTKF atbilstoši LTKF noteikumiem un visi sportisti ir saņēmuši LTKF taekvondo 
pases. 

- NAV IZPILDĪTS. LTKF nav saņēmusi no Mārupes novada domes iesniegumu par sportistu reģistrēšanu. 
 

LTKF valde, ņemot vērā to, ka Mārupes novada dome nav izpildījusi  LTKF valdes 03.04.2017. 
lēmumā minēto un nav sniegusi nekādus paskaidrojumus sakarā ar to, pieņēma sekojošo lēmumu 
(PAR - 5, PRET - 0): 
 

- Notekt, ka  2017.gada 03.aprīlī LTKF valdes pieņemtais lēmums par Mārupes novada domes 
uzņemšanu LTKF nav stājies spēkā un nodot šo jautājumu izskatīšanai tuvākajā LTKF biedru 
kopsapulcē (kongresā). 
(lēmums stājas spēkā 12.08.2017) 

 
 

2. Par Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA" (LTKMF) 
uzņemšanu LTKF 

2017.gada 02.jūnijā LTKF valde pieņēma lēmumu par LTKMF uzņemšanu LTKF. LTKF valdes lēmumā 
tika noteikts, ka lēmums stājas spēkā, ja mēneša laikā tiks izpildīti sekojošie nosacījumi: 

a) LTKMF ir samaksājusi iestāšanas maksu EUR 100,00 apmērā; 
- NAV IZPILDĪTS 

b) LTKMF ir noslēgusi ar LTKF sporta sadarbības līgumu; 
- NAV IZPILDĪTS. 

c) LTKMF ir nodrošinājusi visu LTKMF sportistu, kas nodarbojas ar taekvondo, reģistrēšanu LTKF 
atbilstoši LTKF noteikumiem un visi sportisti ir saņēmuši LTKF taekvondo pases. 

- NAV IZPILDĪTS. 
 
LTKF valde, ņemot vērā to, ka LTKMF nav izpildījusi  LTKF valdes 02.06.2017. lēmumā minēto un 
nav sniegusi nekādus paskaidrojumus sakarā ar to, pieņēma sekojošo lēmumu (PAR - 5, PRET - 0): 

 
- Notekt, ka  2017.gada 02.jūnijā LTKF valdes pieņemtais lēmums par LTKMF uzņemšanu LTKF 
nav stājies spēkā un nodot šo jautājumu izskatīšanai tuvākajā LTKF biedru kopsapulcē (kongresā). 
(lēmums stājas spēkā 12.08.2017) 
 
 

3. Par Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA" parādiem LTKF 
priekšā 

LTKF atestācijas komisija veica LTKMF sportistu atestāciju piedalīšanai Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
saskaņā ar Latvijas Jaunatnes olimpiādes nolikumā noteikto sportistu pielaišanas nosacījumiem. 
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Rēķins par summu 75 EUR par LTKMF sportistu atestācijas veikšanu tika nodots LTKMF pārstāvim 
A.Kožuharam sacensību laikā, kas notika Cēsīs. Rēķins tika arī nosūtīts uz LTKMF e-pastu. Līdz šim brīdim 
LTKMF nav apmaksājusi rēķinu. 
LTKF valde, ņemot vērā minēto, pieņēma sekojošo lēmumu (PAR - 5, PRET - 0): 
 
- Atkārtoti nosūtīt LTKMF rēķinu, izsakot brīdinājumu. Visi jautājumi, kas skar LTKF un LTKMF 
attiecības risināt tikai pēc parāda EUR 75,00 apmērā samaksas. 
(lēmums stājas spēkā 12.08.2017) 

 
 

Valde: 
 

Valdes sēdes vadītājs  
Hermanis Močaļins __________________________________, 

 
Valdes sēdes sekretārs  
Viktoras Malisauskas __________________________________, 
 

Jānis Ivanovs __________________________________, 
 

Olga Kaziora __________________________________, 
 

Deniss Sisojevs __________________________________. 
 

 
 

 
	

Reģ.	Nr.	40008021918	
www.taekvondo.lv	

ltkf@taekwondowtf.lv		

 
	

IBAN:	LV35NDEA0000084868132	
NORDEA	banka,	Latvija	
S.W.I.F.T		NDEALV2X 

 


