IZRAKSTS

BIEDRĪBA
"LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA"
reģ.Nr. 40008021918
Biedru kopsapulces (Kongresa) protokols Nr. 01/2017
Lielais prospekts 33, Ventspils, LV-3601, OC "Ventspils" 2017.gada 18.novembrī plkst.19:00.
Biedru sapulci sasaukusi valde, Biedriem paziņojot par sapulci 2017.gada 27.oktobrī un atkārtoti
2017.gada 13.novembrī, nosūtot rakstisku paziņojumu par Biedru kopsapulci uz Biedru elektroniskā
pasta adresēm.
Sapulcē piedalās 7 (septiņi) Biedrības biedri:
1) Biedrība Sporta klubs „HANSU”, reģ,Nr. 40008028009, pārstāvis Hermanis Močalins;
2) Biedrība Sporta klubs „FAVORĪTS”, reģ. Nr. 40008028329, pārstāvis Igors Likovs;
3) Biedrība "LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE", reģ.Nr. 40008080574, pārstāvis Boriss
Ivanovs;
4) Biedrība SK "TIM-WOKEU", reģ.Nr. 40008214265, pārstāvis Sandris Radziņš;
5) Biedrība Liepājas kikboksinga klubs "K Sports", reģ.Nr. 40008112494, pārstāvis Anna
Prudnikoviča;
6) Biedrība "MUSADO", Reģ.Nr. 50008237611, pārstāvis Illia Plonskyi;
7) Biedrība "HANDO", Reģ.Nr.40008258397, pārstāvis Olga Kaziora.
Sapulcē arī piedalās uzaicinātas personas:
- Līga Šulca - Biedrības Sporta klubs „HANSU” vecāku padomes pārstāve;
- Jānis Pavitols - LTKMF pārstāvis;
- Arturs Kožuhars - Mārupes novada domes pārstāvis.
Biedru sapulce ir lemttiesīga, jo tajā piedalās 7 no 8 balsstiesīgiem biedriem.
Valdes priekšsēdētājs Hermanis Močaļins piedāvāja ievēlēt par sapulces vadītāju Denisu Sisojevu,
par protokolistu Svetlanu Ivanovu, kā arī apstiprināt Darba kārtību.
Biedri vienbalsīgi nolēma:
1) Par sapulces vadītāju ievēlēt Denisu Sisojevu, par protokolistu ievēlēt Svetlanu Ivanovu
2) Apstiprināt sekojošo sapulces darba kārtību:
1. Par LTKF statūtu grozījumiem;
2. Par LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJAS uzņemšanu LTKF;
3. Par Mārupes novada domes uzņemšanu LTKF;
4. WT un WTE rebrendings;
5. 2018.g. sacensību kalendārs
6. Dažādi.
(Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav).
---------------------1. Par LTKF statūtu grozījumiem
Sapulces vadītājs piedāvāja apstiprināt biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA"
izmaiņas statūtos un statūtus jaunajā redakcijā.
Biedri vienbalsīgi nolēma:
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Apstiprināt biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" izmaiņas statūtos un
apstiprināt statūtus jaunajā redakcijā (pielikumā).
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
2. Par LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJAS uzņemšanu LTKF;
Uzstājās sapulces vadītājs un paziņoja sekojošo:
"2017.gada 02.jūnijā LTKF valde pieņēma lēmumu par biedrības LATVIJAS TAEKVONDO
KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA (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.
2017.gada 12.augustā 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 lēmumu
atcelt 2017.gada 02.jūnijā ar LTKF valdes pieņemtu lēmumu par LTKMF uzņemšanu LTKF."
Sapulces vadītājs piedāvāja biedriem izteikties par šo jautājumu un uzklausīt LTKMF pārstāvi.
Biedri uzklausīja LTKMF pārstāvi.
Notika debates starp biedriem
Biedri vienbalsīgi nolēma:
1) noteikt, ka 2017.gada 02.jūnija LTKF valdes pieņemtais lēmums par biedrības LATVIJAS
TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA uzņemšanu LTKF nav stājies spēkā;
2) uzņemt biedrību LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS FEDERĀCIJA biedrībā
"LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" par asociēto biedru.
3) uzdot par pienākumu biedrībai "LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS
FEDERĀCIJA" līdz 2017.gada 02.decembrim:
- samaksāt biedrībai "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" asociētā biedra naudu;
- samaksāt biedrībai "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" parādu EUR 75,00 apmērā
par LTKMF sportistu atestācijas veikšanu;
- parakstīt sadarbības līgumu ar biedrību "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA".
4) uzdot par pienākumu biedrībai "LATVIJAS TAEKVONDO KAUJAS MĀKSLAS
FEDERĀCIJA" līdz 2017.gada 18.decembrim reģistrēt visus savus sportistus biedrībā
"LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA".
5) sakarā ar disciplinārlietu ierosināšanu attiecībā uz Igoru Minalto (biedrība Salaspils
taekvondo sporta klubs) un Vitāliju Lepinu-Žagaru (biedrība "Olimpiks") nereģistrēt Igoru
Minalto un Vitāliju Lepinu-Žagaru biedrībā "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" līdz
disciplinārlietu izskatīšanas pabeigšanai.
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
3. Par Mārupes novada domes uzņemšanu LTKF
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Uzstājās sapulces vadītājs un paziņoja sekojošo:
"Vēlamies vērst Biedru uzmanību uz Mārupes novada domes darbībām.
Iepriekšējā gada laikā šīs organizācijas pārstāvis Latvijas Sporta federāciju padomes un Latvijas
Olimpiskās komitejas sēdēs izteica pretenzijas pret biedrību LTKF par, viņuprāt, neiespējamību
iestāties mūsu biedrībā. Taču pretēji iepriekš minētajām, biedrība LTKF no savas puses nāca tai
pretī, palīdzēja noformēt nepieciešamos dokumentus un pieņemt Mārupes novada domi biedrībā
LTKF, par ko liecina Biedrības Valdes 2017. gada. 03.aprīļa lēmums.
Proti, 2017. gada 08. martā Mārupes novada dome iesniedza biedrībai LTKF iesniegumu par
uzņemšanu LTKF. Mārupes novada dome savā iesniegumā apliecināja, ka pilnā apmērā ievēros un
izpildīs Starptautiskās organizācijas noteikumus un sacensību norises noteikumus taekvondo jomā.
2017. gada 03. aprīlī LTKF valde pieņēma lēmumu par Mārupes novada domes uzņemšanu LTKF
par asociēto biedru, noteicot, ka valdes lēmums saskaņā ar LTKF statūtu 4. nodaļas 2. punkta 3.
apakšpunktu stājas spēkā, ja Mārupes novada dome viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas a) samaksājusi iestāšanās maksu EUR 100,00 apmērā; b) noslēgusi ar LTKF sporta
sadarbības līgumu; c) nodrošinājusi visu Mārupes novada domes sportistu, kas nodarbojas ar
taekvondo, reģistrēšanu LTKF atbilstoši LTKF noteikumiem, un visi sportisti ir saņēmuši LTKF
taekvondo pases.
Mārupes novada dome ir samaksājusi iestāšanās maksu 100,- EUR apmērā, taču nav izpildījusi
pārējās noteiktās prasības, lai gan, iesniedzot dokumentus, rakstveidā solīja izpildīt visas prasības.
2017.gada 12.augustā LTKF valde bija spiesta pieņemt lēmumu par to, ka 2017.gada 03.aprīlī
LTKF valdes pieņemtais lēmums par Mārupes novada domes uzņemšanu LTKF nav stājies spēkā un
nolēma nodot šo jautājumu izskatīšanai tuvākajā LTKF biedru kopsapulcē.
Papildus jāatzīmē, ka 2017. gada 19.oktobrī notika Sporta federāciju komisijas sēde par Mārupes
domes sūdzībām, kurā Biedrībai LTKF, par spīti 2017. gada 3. oktobra un 2017. gada 18. oktobra
vēstulēs kompetentajām iestādēm izteiktajiem iebildumiem pret Mārupes novada domes rīcības
likumību, darbojoties sporta jomā, ultimāta formā tika uzlikts par pienākumu steidzami (līdz
23.10.2017) uzņemt biedru skaitā Mārupes novada domi, akceptējot tās vienpersoniski izteiktās
prasības, attiecīgi mainot sadarbības līguma punktus. No Sporta federāciju komisija puses tika
norādīts, ka šī pienākuma neizpildes gadījumā Biedrībai tiks atņemts atzītās sporta federācijas
statuss. Taču līguma tekstu ir apstiprinājusi biedru kopsapulce (Kongress), un saskaņā ar statūtiem
teksta grozījumu izdarīšana ir pakļauta tikai Kongresam. Bez tam, Sporta federāciju komisijas un
Mārupes novada domes prasības, pārkāpj ne tikai likumu, bet arī Biedrības biedru vienlīdzības
principu, nostādot tos neizdevīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar potenciālo biedru - Mārupes novada
domi, jo esošie biedri parakstīja biedru kopsapulces (Kongresa) apstiprināto līgumu, savukārt,
Mārupes novada dome prasa līgumā iekļaut tai izdevīgākus un kopsapulcē neapstiprinātus
noteikumus.
Statūtu 4.nodaļas 1.punkta 1.apakšpunkts tai skaitā nosaka, ka par Biedrības Biedru var būt jebkura
rīcībspējīga un tiesībspējīga juridiskā persona, kurā ir gatava atzīt un ievērot Biedrības statūtus,
Statūtu 4.nodaļas 1.punkta 4.apakšpunkts tai skaitā nosaka, ka par Biedrības Biedru tai skaitā par
Asociēto biedru nevar būt persona, kas veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai ir
nodarījusi zaudējumus vai kaitējumu Biedrībai vai Biedrības interesēm.
Diemžēl, Mārupes novada dome nav ievērojusi Statūtos noteiktos nosacījumus attiecībā uz valdes
lēmuma par uzņemšanu Biedrībā izpildi, un proti, Mārupes novada dome nav noslēgusi ar Biedrību
LTKF sadarbības līgumu un nav nodrošinājusi sportistu reģistrēšanu Biedrībā LTKF atbilstoši
Biedrības noteikumiem, tādējādi, izveidot grūtības saviem sportistiem piedalīties starptautiskajos
sacensībās.
Neskatoties uz to, ka biedrības LTKF valde bija gatava sadarboties ar Mārupes novada domi, sniegt
palīdzību lai Mārupes novada dome pabeigtu uzņemšanas procedūru, izpildot visus Statūtos
noteiktos nosacījumus, un bija gatava atrisināt visus jautājumus pārrunu kārtībā, Mārupes novada
dome uzrakstīta sūdzības Izglītības un zinātnes ministrijā un mēģināja diskreditēt Biedrību LTKF
Latvijas Sporta federāciju padomes un Izglītības un zinātnes ministrijas priekšā. Ar savām sūdzībām
Mārupes novada dome mēģināja uzspiest uz Biedrības LTKF valdi un Biedriem ne tikai pieņemt
Mārupes novada domi Biedrībā, bet arī mainīt Biedrības Statūtus, sadarbības līgumu un iespējams
arī citus Biedrības noteikumus un nolikumus atkarībā no Mārupes novada domes gribas. Mārupes
novada domes sūdzības maldina sabiedrību un valsts iestādes un satur apzināti nepatiesus
apgalvojumus. Šāda Mārupes novada domes destruktīva rīcība negatīvi ietekmē uz Biedrības LTKF
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reputāciju un var novest pie Biedrības izslēgšanas no starptautiskajām organizācijām vai Biedrības
LTKF darbības apturēšanas. Mārupes novada dome nodarīja kaitējumu Biedrībai LTKF un tās
interesēm.
Neskatoties uz to, ka biedrības LTKF valdes lēmums attiecībā uz Mārupes novada domes uzņemšanu
LTKF nav stājis spēkā, Mārupes novada dome uzskata, ka tā ir pieņemta biedrībā LTKF un paliek
tikai noslēgt sadarbības līgumu, kura noteikumus Mārupes novada dome prasa grozīt. Šāda nostāja
pilnīgi pretrunā 2017. gada 03. aprīļa LTKF valdes lēmumam un Statūtu 4.nodaļas 2.punkta
3.apakšpunkta noteikumiem un liecina, ka Mārupes novada dome nav gatava ievērot Biedrības
statūtus un citu biedru intereses un tiesības, nav gatava pildīt biedrības LTKF valdes lēmumus, kā
arī izpildīt Statūtos noteiktos biedra pienākumus, tai skaitā attiecībā uz taekvondo sacensību
rīkošanu un biedrības labo vārdu turēšanu, nepieļaujot rīcību, kas grauj biedrības reputāciju
sabiedrībā."
Sapulces vadītājs piedāvāja biedriem izteikties par šo jautājumu un uzklausīt Mārupes novada
domes pārstāvi.
Biedri uzklausīja Mārupes novada domes pārstāvi.
Notika debates starp biedriem.
Biedri, ņemot vērā to ka biedrības 2017.gada 03.aprīļa LTKF valdes lēmums attiecībā uz Mārupes
novada domes uzņemšanu biedrībā nav stājas spēkā, Mārupes novada domes destruktīvo rīcību un
to, ka Mārupes novada dome nav gatava ievērot Biedrības statūtus un citu biedru intereses un
tiesības, nav gatava pildīt biedrības LTKF valdes lēmumus, kā arī izpildīt Statūtos noteiktos biedra
pienākumus, tai skaitā attiecībā uz taekvondo sacensību rīkošanu un biedrības labo vārdu turēšanu,
nepieļaujot rīcību, kas grauj biedrības reputāciju sabiedrībā, vienbalsīgi nolēma:
1) noteikt, ka 2017.gada 03.aprīļa LTKF valdes pieņemtais lēmums par Mārupes novada
domes uzņemšanu LTKF nav stājies spēkā;
2) noraidīt Mārupes novada domes lūgumu par uzņemšanu biedrībā "LATVIJAS
TAEKVONDO FEDERĀCIJA";
3) noteikt, ka atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu biedrībā "LATVIJAS TAEKVONDO
FEDERĀCIJA" Mārupes novada dome var iesniegt pēc viena gada termiņa izbeigšanās,
skaitot no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
4) uzaicināt Mārupes novada domes sportistus, kas nodarbojas ar taekvondo, piedalīties visās
LTKF sacensībās saskaņā ar sacensību nolikumiem.
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
4. WT un WTE rebrendings;
Sapulces vadītājs piedāvāja biedriem izteikties par šo jautājumu, notika debates starp biedriem un
biedri vienbalsīgi nolēma:
1) Uzdot par pienākumu LTKF valdei izstrādāt nolikumu par LTKF simbolikas izmantošanu.
2) Uzdot par pienākumu LTKF valdei veikt attiecīgus grozījumus visos LTKF nolikumos
sakarā ar starptautisko organizāciju jaunajiem nosaukumiem (WT un WTE);
3) Uzdot par pienākumu LTKF valdei lūgt Latvijas Sporta Federāciju padomi veikt izmaiņas
sporta federācijas atzīšanas apliecībā sakarā ar starptautisko organizāciju jaunajiem
nosaukumiem (WT un WTE).
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
5. 2018.g. sacensību kalendārs
Sapulces vadītājs piedāvāja apstiprināt 2018.g. sacensību kalendāru, notika debates starp biedriem
un biedri vienbalsīgi nolēma:
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1) Uzdot par pienākumu LTKF biedriem līdz 2017.gada 30.novembrim iesniegt LTKF
priekšlikumus par sacensību rīkošanu starp klubiem, kas tiks iekļautas LTKF sacensību
Kalendārā;
2) Apstiprināt 2018.g. Sacensību Kalendāra projektu.

Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
6. Dažādi.
Biedri vienbalsīgi nolēma:
- iecelt Oļegu Polovjanovu par LTKF Padomes locekli.
Balsošanas rezultāts: par – 7, pret – nav, atturas – nav.
Plkst. 20:20 sapulces vadītājs pasludina kopsapulci par slēgtu.
Sapulces vadītājs

/paraksts/

Sapulces protokolētājs /paraksts/

Deniss Sisojevs
Svetlana Ivanova

Biedrības Sporta klubs „HANSU” pārstāvis

/paraksts/

Biedrības Sporta klubs „FAVORĪTS” pārstāvis /paraksts/

Hermanis Močalins
Igors Likovs

Biedrības "LATGALES TAEKVONDO CENTRS JITAE" pārstāvis /paraksts/
Biedrības SK "TIM-WOKEU" pārstāvis

/paraksts/

Boriss Ivanovs

Sandris Radziņš

Biedrības Liepājas kikboksinga klubs "K Sports" pārstāvis /paraksts/ Anna Prudnikoviča
Biedrības "MUSADO" pārstāvis

/paraksts/

Illia Plonskyi

Biedrības "HANDO" pārstāvis

/paraksts/

Olga Kaziora

IZRAKSTS PAREIZS
Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA"
Valdes priekšsēdētājs Hermanis Močaļins
Rīga, 2017.gada 24.novembrī
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