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Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (LTKF) Izpildkomitejas sēdē piedalās 6 IK 
locekļi, valde ir lemttiesīga. 

IK sēdes vadītājs: Hermanis Močaļins, IK sēdes sekretārs: Viktoras Mališauskas 

Darba kārtība: 

1. Meistarklases rīkošana instruktoru apmācībai. 
2. Salidojumi nacionālo izlašu dalībniekiem formālos kompleksos (pumsē) un 

sparingā (kerugi) 
3. Latvijas sportistu piedalīšanās LTKF rīkotajās sacensībās. 
4.         Reklāmas un transporta pakalpojumu cenu pārskats Eiropas čempionātam OSK un        
turnīram Rīga Open. 6-9.10.22. RĪgā. 

Lēmumi: 

1.  
- Reizi gadā rīkot meistarklasi instruktoru apmācībai meistara Šina vadībā. 
- Atļaut iziet meistarklasi sportistiem, kas nav zemāki par LTKF atestētu 3 kupu un nav jaunāki 
par 16 gadiem. 
- Saskaņā ar ieskaites rezultātiem piešķirt 
a) "1. līmeņa instruktors" ar tiesībām uz atestāciju no 10-5 kup. Derīgs 2 gadus. 
b) "2.līmeņa instruktors" ar tiesībām uz atestāciju no 4-2 kup. Derīgs 2 gadus. 
c) "3. līmeņa instruktors" ar tiesībām atestēt no 1-2 dan. Derīgs 2 gadus. 
- noteikt maksu par MEISTARKLASES apgūšanu - 70 eiro par katru līmeni. 
- Instruktora līmenis ir jāapstiprina/jāpaaugstina ik pēc 2 gadiem. 
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Izpildkomitejas sēdē 
piedalās locekli:

Hermanis Močaļins priekšsēdētājs

Viktoras Mališauskas loceklis, ģenerālsekretārs

Jānis Ivanovs loceklis

Boriss Ivanovs loceklis

Anna Prudnikoviča loceklis

Olga Kaziora loceklis
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2. 
Izlašu dalībniekiem, kas tiek/tika atlasīti dalībai Eiropas čempionātos, Pasaules čempionātos un 
augstāk, ir jāpiedalās visos treniņos saskaņā ar izlases trenera plānu. Nepiedalīšanās 
plānotajos pasākumos bez attaisnota iemesla nozīmē statusa anulēšanu un atteikumu 
piedalīties Eiropas čempionātos, Pasaules čempionātos u.c.  

3.  
- Latvijas sportisti, kuri piedalās LTKF rīkotajās sacensībās un kuriem nav LTKF atestācijas, 
maksā dubultu dalības maksu. 
- Latvijas sportisti, kuri piedalās LTKF rīkotajās sacensībās un kuriem nav LTKF licences, maksā 
dubultu dalības maksu. 
- noteikumi stājas spēkā no 2022. gada novembra.  

4. 
- noslēgt līgumu ar firmu SIA PIRSUM par reklāmas kampaņu, kas piedāvāja viszemāko cenu 
starp pretendentiem (SIA PROMO NOTES, SIA PERSUM, SIA BALTIC ADCOM) . 
- slēgt līgumu ar firmu SIA MAILISLAND par digitālo produktu izgatavošanu, kas piedāvāja 
viszemāko cenu starp pretendentiem (SIA PROMO NOTES, SIA BALTIC ADCOM, SIA 
MAILISLAND). 
- noslēgt līgumu ar Biedrību « Latvijas Jautro un atjautīga klubs» par transporta 
pakalpojumiem, kas piedāvāja viszemāko cenu starp pretendentiem ( SIA OUTDOR MEDIA, 

BIEDRĪBA LJAK, SIA SV UNION. 
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Visi Izpildkomitejas sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

30.08.2022. 

Hermanis Močaļins       Viktors Mališauskas 
IK loceklis       IK loceklis 

IK loceklis Hermanis MOČALINS

IK sēdes sekretārs: Viktoras MALIŠAUSKAS

IK loceklis Jānis IVANOVS

IK loceklis Olga KAZIORA 

IK loceklis Anna PRUDNIKOVIČA

IK loceklis Boriss IVANOVS


