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Biedrības "LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJA" (LTKF) Izpildkomitejas sēdē piedalās 5 IK locekļi, valde ir 
lemttiesīga. 

IK sēdes vadītājs: Hermanis Močaļins, IK sēdes sekretārs: Jānis Ivanovs. 
Darba kārtība: 

1. Atļauja dalībai sacensībās, kuras organizē LTKF 
2. LTKF kongress. LTKF nolikuma izmaiņas Valdes un LTKF IK izveides daļās.  
3. LTKF klubu reitings 
4. 2022. gada Latvijas čempionāts. 
5. Izlases komandas sastāvs dalībai Eiropas Čempionātā kadetiem. 

6. LTKF dalībnieka statusa noformēšanas un atjaunošanas kārtība.  

Lēmumi: 

1.  
- visiem dalībniekiem ir jābūt LTKF apstiprinātam atestācijas līmenim, kas atbilst sacensību 
Nolikuma prasībām.  
- visiem dalībniekiem ir jābūt spēkā esošai LTKF licencei 
- dalībnieki, kas nespēj apliecināt LTKF atestāciju vai kuriem nav LTKF licences, maksā dalības 
maksu dubultā.  
- informācija par atļauju dalībai sacensībās (atestācija un licence), kā arī dubulta maksa par 
dalību ir jānorāda sacensību Nolikumā.  
- izmaiņas stājas spēkā no 10.11.2022.  
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2. 
- sasaukt LTKF kongresu 2022. gada 25. novembrī Ventspilī Latvijas čempionāta ietvaros. 
- Izstrādāt izmaiņas un papildinājumus LTKF Nolikumam attiecībā uz valdes un LTKF 
izpildkomitejas izveidi. 
- Noteikumu un nolikuma izmaiņas un papildinājumi.  
- LTKF kongresā apstiprināt jauno Nolikuma versiju


3. 
- Izveidot anketu, lai veidotu LTKF klubu reitingu saskaņā ar kalendārā gada rezultātiem.  
- lūgt klubiem aizpildīt anketu līdz katra kalendārā gada 10. janvārim.  

4. 

- Organizēt 2022. gada Latvijas čempionātu Ventspilī 2022. gada 26. novembrī.  
- Organizēt sparinga un formālo vingrinājumu sacensības 
- Latvijas čempionātu organizēt, uzaicinot ārvalstu komandas.  

5.  
- apstiprināt Ruslanu Lepinu-Žagaru dalībai Eiropas čempionātā kadetiem.  

 

6.  
- Noteikt šādu dalībnieku reģistrācijas kārtību: 
1. solis - iesniegt standarta juridiskās personas pieteikumu 
2. solis - dalības maksas apmaksa 
3. solis - standarta līguma noslēgšana 

Pēc juridiskās personas dalības reģistrācijas noformēšanas kluba vadība veic privātpersonu 
reģistrāciju: 
1. solis - LTKF pases noformēšana fiziskām personām 
2. solis - fizisko personu atestācijas/pāratestācijas veikšana 
3. solis - LTKF licences noformēšana 
4. solis - GAL licences noformēšana  
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- Noteikt šādu dalībnieka statusa atjaunošanas kārtību: 
1. darbība - juridiskai personai jāveic LTKF dalības maksas apmaksa par periodu, kurā 
izveidojušies parādi. 
2. solis. - standarta līguma pārslēgšana 

Pēc juridiskās personas dalības noformēšanai tiek noformēta privātpersonu reģistrācija: 
1. solis - LTKF pases noformēšana fiziskajām personām 
2. solis - fizisko personu atestācijas/pāratestācijas veikšana 
3. solis - LTKF licences noformēšana 
4. solis - GAL licences noformēšana 

Visi Izpildkomitejas sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. 
 

IZRAKSTS PAREIZS 

18.10.2022. 

         Hermanis Močaļins    
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