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Latvijas Tekvon-do federācijas biedru kopsapulces protokols 
Rīgā 

 
 
07.03.2020 
Plkst. 14:00 
 
 
Biedru kopsapulci sasauca valde. Par kopsapulces sasaukšanu biedriem tika paziņots 2020.gada 
8.februārī, saskaņā ar Statūtiem, rakstiski nosūtot uzaicinājumu. 
 
Kopsapulces vadītājs: Vjačeslavs Semenkovs (LTF valdes priekšsēdētājs) 
Protokolists: Armands Šļars (LTF valdes loceklis). 
 
No 9 biedru kopskaita LTF kopsapulcē piedalās 6 balsstiesīgie biedri. Kopsapulce saskaņā ar 
statūtiem ir  lemttiesīga. 
 
Kopsapulce piedalās: 
 

Nr.  Biedra nosaukums pilsēta pārstāvis ir  / nav 
1. LTF sia  Rīga Vjačeslavs Semenkovs ir 
2.  SETEK sia  Rīga Armands Šļars ir 
3.  SK „Hvarang”  Aizkraukle Georgijs Kalugins ir 
4.  SK „LTCS”  Rīga Šarmena Lukaševiča ir 
5.  SK „SONKAL”  Ikšķile Māris Sudzāns ir 
6.  SK „Vecumnieki”,  REINVED sia  Vecumnieki Juris Reinvalds ir 
7.  Tekvon-do klubs Rēzekne  Rēzekne Jānis Grāveris nav 
8. SK „Salaspils TKD”  Salaspils Igors Minalto nav 
9. SK „K-Sports” Liepāja Nikolajs Sorokins nav 
    

 
Sākotnējā darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana 
2. Protokolista un balsu skaitītāja apstiprināšana 
3. Darba kārtības apstiprināšana 
4. LTF valdes priekšsēdētāja uzruna   
5. LTF biedru pārskats par darbu 2019.gadā  
6. 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšana    
7. Valdes priekšsēdētāja uzruna par 2020.gada mērķiem un darba plāniem 
8. Dažādi. 
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1. Valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Semenkovs atklāj biedru kopsapulci un piedāvā par protokolētāju un 

balsu skaitītāju nozīmēt Armandu Šļaru.   
 

2. Par biedru protokolētāju un balsu skaitītāju vienbalsīgi tiek apstiprināts Armands Šļars 
Balsošana: Par -6, pret-0, atturas-0. 

 
3. Vjačeslavs Semenkovs iepazīstina ar kopsapulces darba kārtības projektu un piedāvā balsot. Biedri 

vienbalsīgi nolēma apstiprināt kopsapulces darba kārtību bez izmaiņām. Par -6, pret-0, atturas – 0. 
 

4. LTF valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Semenkovs informēja par 2019.gadā paveikto darbību, 
organizētājiem  pasākumiem. Konstatēja, ka saistībā ar mūsu federācijas un Tekvon-do sporta veida 
oficiālo atzinumu Latvijā 2019. gada jūnijā mums ir lielas izredzes un iespējas.  
V.Semenkovs informēja, ka federācijai pievienots jauns klubs no Salaspils. Arī atzīmēja to, ka aizejošā 
gada ievērojams notikums bija mūsu sportistes Polinas Medvedevas izcīnītā 2.vieta un sudraba medaļa 
Junioru pasaules čempionātā. LTF 2019.gadā aktivitāšu sarakstā bija 10 pamatpasākumi, no kuriem 5 
organizēja mūsu federācija.  Mums priekšā ir milzīgi plāni Tekvon-do attīstīšanai, kā arī jauna un 
augstāka līmeņa sasniegšanai Latvijā. 
 
Nolēma: apstiprināt LTF priekšsēdētāja Vjačeslava Semenkova pārskatu раr 2019.gadu, LTF 
aktivitātēm un mērķu sasniegšanu. 
Balsošana: Par -6, pret-0, atturas-0. 

 
5. Notika katra LTF biedra pārskats par paveikto darbu 2019.gadā.  

 
LTF biedra “SETEK” pārstāvis Armands Šļars sniedz pārskatu par paveikto darbu, biedra SK “LTCS” 
pārstāvis Šarmena Lukaševiča sniedza pārskatu par paveikto darbu,  biedra “ SK „Hvarang” pārstāvis 
Georgijs Kalugins sniedz pārskatu par paveikto darbu, biedra “sia LTF” pārstāvis Vjačeslavs 
Semenkovs sniedz pārskatu par paveikto darbu, biedra SK „SONKAL” pārstāvis Māris Sudzāns sniedz 
pārskatu par paveikto darbu, un biedra SK „Vecumnieki” (sia REINVED) pārstāvis Juris Reinvalds 
sniedz pārskatu par paveikto darbu 2019.gadā. 
 
Nolēma: Apstiprināt biedra “SETEK”, SK “LTCS”, “ SK „Hvarang”,, “sia LTF”,  SK „SONKAL”, 
SK „Vecumnieki”  pārskatus par paveikto darbu 2019.gadā.  
Balsošana: Раr -6, pret – 0, atturas – 0. 
 

6. Informāciju par 2019.gada LTF finanšu pārskatu sniedz revidents Armands Šļars un atbalsta 
pārskatu. Vjačeslavs Semenkovs papildina, ka informācija par finanšu pārskatu bija izsūtīta 
visiem biedriem 2 nedēļas pirms sapulces, lai būtu iespējams ar to iepazīties sīkāk un uzdot 
jautājumus. Tika sniegta informācija par LTF budžeta izlietojumu, kā arī ar to ir iespējams iepazīties 
LTF mājas lapā. No biedriem jautājumi neizskanēja, piedāvāja balsot par pārskata apstiprināšanu. 
Nolēma: Apstiprināt 2019.gada LTF finanšu pārskatu. 
Balsošana: Раr -6, pret – 0, atturas – 0. 

 
7. Valdes priekšsēdētājs V.Semenkovs informēja par 2020.gada mērķiem un darba plāniem. Tika 

apspriests sacensību kalendārs 2020.gadam. Paziņoja par Starptautiskās Tekvon-do federācijas 
(ITF) pasākumiem, kā arī par to, ka 2020.gada Eiropas čempionāts tiek plānots Prāgā, Čehijā.   
Nolēma: Apstiprināt sacensību kalendāru 2020.gadam.  
Balsošana: Раr - 9, pret – 0, atturas – 0. 
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8. Dažādi.  
 
A.Šļars informē par saņemto vēstuli no biedra „K-Sports” ar lūgumu uzteikt sadarbības 
līgumu starp klubu un federāciju, un pārtraukt dalību federācijā. Šis jautājums tika izskatīts 
LTF valdē, turklāt K-Sports pārstāvis nevarēja piedalīties šajā kopsapulcē, atsaucoties uz 
neiespējamību ģimenes apstākļu dēļ. Pateica, ka LTF valde pieņēma lēmumu uzteikt 
sadarbības līgumu starp biedrību „K-Sports” un LTF, un noteikt laika posmu līdz 7.04.2020, 
lai noskaidrotu reālo situāciju. 
V.Semenkovs ziņoja par plānotajām 2020.gada sacensībām un vasaras sporta nometnēm, un 
piedāvāja klubiem aktīvi piedalīties, lai informētu savus biedrus pieteikties dalībai. 
Vjačeslavs Semenkovs paziņoja par kopsapulces slēgšanu.  

 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs:                  PARAKSTS       V.Semenkovs 
 
 
Ģenerālsekretārs:        PARAKSTS       A.Šļars 

 
 


