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Latvijas Tekvon-do federācijas biedru kopsapulces protokols 
Rīgā 

 
 
27.03.2021 
Plkst. 15:00 
 
 
Biedru kopsapulci sasauca valde. Par kopsapulces sasaukšanu biedriem tika paziņots rakstiski 
nosūtot paziņojumus par tās rīkošanas vietu, kā arī datumu un laiku - 2021.gada 13.martā plkst. 
15:00. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, izmantojot 
tehnisko nodrošinājumu, kopsapulce notika attālināti videoformāta tiešsaistes platformā “Zoom”, 
kas ļauj fiksēt kopsapulces norisi (ieraksts), kā arī identificēt un uzskaitīt balsošanas rezultātus. 
Kopsapulces vadītājs: Vjačeslavs Semenkovs (LTF valdes priekšsēdētājs) 
Protokolists: Armands Šļars (LTF valdes loceklis). 
 
No 14 biedru skaita LTF kopsapulcē piedalās 10 balsstiesīgie biedri. Kopsapulce saskaņā ar 
statūtiem ir  lemttiesīga. 
 

Kopsapulce piedalās: 

 
Nr.  Biedra nosaukums pilsēta pārstavis ir  / nav 

1. Aizkraukles TKD klubs  Aizkraukle Georgijs Kalugins ir 
2.  Austrumu cīņu klubs „TAN-GUN”  Jēkabpils Tatjana Novosjolova ir 
3.  LTF sia  Rīga Vjačeslavs Semenkovs ir 
4.  SETEK sia  Rīga Armands Šļars ir 
5.  SK „LTCS”  Rīga Šarmena Lukaševiča ir 
6.  SK „Olimpiks”   Jelgava Vitalijs Lepins ir 
7.  SK „SONKAL”  Ikšķile Māris Sudzāns ir 
8.  SK „TKD”  Jēkabpils Jurijs Jeršovs ir 
9.  SK „Ul-Ji”   Madona Jānis Ulmis ir 
10. SK „Vecumnieki”,  REINVED sia  Vecumnieki Juris Reinvalds ir 
11.  MTK Group  Liepāja Sandra Kasevičs nav 
12.  SK „Alexclub”  Rīga Aleksandrs Stadničenko nav 
13.  SK „Salaspils TKD”  Salaspils Igors Minalto nav 
14.  Tekvon-do klubs Rēzekne  Rēzekne Jānis Grāveris nav 

kā arī valdes loceklis E.Elksnins.  
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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 2020.gadā  
6. 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšana    
7. LTF revidenta vēlēšanas   
8. Valdes priekšsēdētāja uzruna par 2021.gada mērķiem un darba plāniem 
9. Dažādi. 

 

 

 

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 -10, 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 -10, pret-0, atturas – 0. 
 

4. LTF valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Semenkovs informēja par 2020.gadā paveikto darbību, 
organizētājiem pasākumiem, mērķu sasniegšanu un to rezultātiem. Konstatēja, ka diemžēl, 2020.gadā 
pasaulē un arī Latvijā izplatījās infekcijas slimības COVID 19 pandēmija un tas lika mainīt arī 
federācijas darbību. Gada laikā mainījās valsts valdības noteiktie darbības ierobežojumi, kurus 
federācija rūpīgi ievēroja un centās turpināt savu darbību atļautajā apjomā. LTF 2020.gadā aktivitāšu 
sarakstā ir 11 pasākumi, no kuriem 6 bija LTF organizēti.  
Nolēma: apstiprināt LTF priekšsēdētāja Vjačeslava Semenkova pārskatu раr 2020.gadu, LTF 
aktivitātēm un mērķu sasniegšanu. 
Balsošana: Par -10, pret-0, atturas-0. 

 
5. Notika katra LTF biedra pārskats par paveikto darbu 2020.gadā.  

LTF biedra SK “LTCS” pārstāvis Šarmena Lukaševiča sniedza pārskatu par paveikto darbu,   biedra 
“Aizkraukles TKD klubs” pārstāvis Georgijs Kalugins sniedz pārskatu par paveikto darbu,  biedra 
ACK „TAN-GUN” pārstāvis Tatjana Novosjolova sniedz pārskatu par paveikto darbu, biedra “LTF 
sia” pārstāvis Vjačeslavs Semenkovs sniedz pārskatu par paveikto darbu, biedra “SETEK sia” pārstāvis 
Armands Šļars sniedz pārskatu par paveikto darbu, biedra SK „Olimpiks” pārstāvis Vitalijs Lepins 
sniedz pārskatu par paveikto darbu, biedra SK „SONKAL” pārstāvis Māris Sudzāns sniedz pārskatu 
par paveikto darbu, biedra SK „TKD” (Jēkabpils)  pārstāvis Jurijs Jeršovs sniedz pārskatu par paveikto 
darbu, biedra SK „Ul-Ji”  pārstāvis Jānis Ulmis sniedz pārskatu par paveikto darbu un biedra SK 
„Vecumnieki” sia REINVED pārstāvis Jurijs Reinvalds sniedz pārskatu par paveikto darbu 2020.gadā. 
 

Nolēma: Apstiprināt biedra “LTCS”, “Aizkraukles TKD klubs”, Austrumu cīņu klubs „TAN-GUN”, 
“LTF sia”, “SETEK sia”, SK „Olimpiks”, SK „SONKAL”,  SK „TKD”, SK „Ul-Ji”, SK „Vecumnieki”  
pārskatus par paveikto darbu 2020.gadā.  
Balsošana: Раr -10, pret – 0, atturas – 0. 
 

6. Par 2020.gada LTF finanšu pārskatu informāciju sniedz revidents Armands Šļars un atbalsta 
pārskatu. Vjačeslavs Semenkovs papildina, ka informācija par finanšu pārskatu bija izsūtīta 
visiem biedriem 1 nedēļu pirms sapulces, lai būtu iespējams iepazīties sīkāk un uzdot jautājumus. 
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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. 
Armands Šļars ziņoja, ka biedra SK „Ul-Ji” pārstāvis Jānis Ulmis pameta sapulci attaisnojoša 
iemesla dēļ, taču sapulce joprojām ir lemttiesīga un piedāvāja balsot. 
Nolēma: Apstiprināt 2020.gada LTF finanšu pārskatu. 
Balsošana: Раr -9, pret – 0, atturas – 0.  
 

 

7. Vjačeslavs Semenkovs piedāvā Šarmenas Lukaševičas kandidatūru revidenta amatā. Tiek jautāts, vai 
viņai nav pretrunas ar to un piedāvāja balsot.  
Nolēma: Par LTF revidentu vienbalsīgi tiek ievelēta Šarmena Lukaševiča 
Balsošana: Par -9, pret-0, atturas-0. 

 
 

8. Valdes priekšsēdētājs V. Semenkovs informēja par 2021.gada mērķiem un darba plāniem. Tika 
apspriests iepriekš nosūtītais sacensību kalendārs 2021.gadam. Paziņoja par Starptautiskās 
Tekvon-do federācijas (ITF) pasākumiem un kalendārā plāna izmaiņām. 2021.gadā Pasaules 
čempionāts ir pārcelts uz 2023. gadu, bet 2021.gada Eiropas čempionāts joprojām tiek plānots.   
Nolēma: Apstiprināt sacensību kalendāru 2021.gadam.  
Balsošana: Раr - 9, pret – 0, atturas – 0. 
 
 

9. Dažādi.  
V.Semenkovs paziņoja, ka līdz augusta beigām mūsu federācijai ir jaizveido LTF sportistu 
reģistru, kā arī to, ka tas ir ierakstīts 2021.gada LSFP un LTF sadarbības līgumā. A.Šļars 
ziņoja par ITF datu bāzi un piedāvāja izskatīt iespēju pielāgot to, lai risinātu uzdevumu LTF 
sportistu reģistra izveidošanai. Nolēma, saistībā ar šo jautājumu, konsultēties ar ITF datu 
bāzes atbildīgajām personām. 
V.Semenkovs ziņoja par plānotajām vasaras sporta nometnēm un piedāvāja klubiem aktīvi 
piedalīties, lai informētu savus biedrus pieteikties dalībai. 

 

 

 

 

 

Vjačeslavs Semenkovs paziņoja par kopsapulces slēgšanu.  
 
 
Valdes priekšsēdētājs:                                 V.Semenkovs 
 
 
Ģenerālsekretārs:      A.Šļars 

 
 


