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Latvijas Tekvon-do federācijas biedru kopsapulces protokols Nr. 22/01 

Rīgā 
 
 
13.02.2022 
 
Biedru kopsapulci sasauca valde. Par kopsapulces sasaukšanu biedriem tika paziņots rakstiski nosūtot 
paziņojumus par tās rīkošanas vietu, kā arī datumu un laiku - 2022.gada 13.februāris plkst. 12:00. Ievērojot 
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, izmantojot tehnisko nodrošinājumu, 
kopsapulce notika attālināti videoformāta tiešsaites platformā “Zoom”. 
Kopsapulcē piedalās 10 (desmit) no 14 (četrpadsmit) balsstiesīgajiem biedrības LTF biedriem. Sapulce 
saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga. 
 
Kopsapulci atklāj: 12:00 
Kopsapulces vadītājs: Vjačeslavs Semenkovs (LTF valdes priekšsēdētājs) 
Protokolists: Armands Šļars (LTF valdes loceklis) 
 
Izziņota darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana, protokolista un balsu skaitītāja apstiprināšana 
2. Darba kārtības apstiprināšana 
3. LTF valdes priekšsēdētāja uzruna   
4. 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšana 
5. LTF biedru pārskats par darbu 2021.gadā   
6. Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vēlēšanas 
7. Dažādi 

 
 
1. Valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Semenkovs atklāj biedru kopsapulci un piedāvā par protokolētāju un 

balsu skaitītāju nozīmēt Armandu Šļaru. Par biedru protokolētāju un balsu skaitītāju vienbalsīgi tiek 
apstiprināts Armands Šļars. Balsošana: Par -10, pret -0, atturas -0. 
 

2. Vjačeslavs Semenkovs iepazīstina ar kopsapulces darba kārtības projektu un piedāvā balsot. Biedri 
vienbalsīgi nolēma apstiprināt kopsapulces darba kārtību bez izmaiņām. Balsošana: Par -10, pret -0, 
atturas -0. 
 

3. LTF valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Semenkovs informēja par 2021.gadā paveikto darbību un  
rezultātiem. Konstatēja, ka 2021.gadā pasaulē un arī Latvijā joprojam bija daudz ierobežojumi sakarā 
ar infekcijas slimības COVID 19 izplatību, un tas ierobežoja arī federācijas darbību. Gada laikā  
federācija rūpīgi ievēroja valsts valdības noteiktos darbības ierobežojumus un centās turpināt savu 
darbību atļautajā apjomā. No 2021.gada, LTF pasākumu sarakstā iekļautajiem, 12 pasākumiem, 5 tika 
organizēti Latvijā, un no kuriem 2 pasākumi tika rīkoti ar Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļu 
līdzfinansējumu, bet 3 pasākumi ar valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējumu. Augsti sportiskie rezultāti 
tika sasniegti 2021.gada Eiropas čempionātā un Pasaules kausa izcīņā. 
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Nolēma: apstiprināt LTF priekšsēdētāja Vjačeslava Semenkova pārskatu раr 2021.gadu, LTF 
aktivitātēm un mērķu sasniegšanu. 
Balsošana: Par -10, pret -0, atturas -0. 

 
4. Par 2021.gada LTF finanšu pārskatu informāciju sniedz revidents Šarmena Lukaševiča. Atzīmēja 

grāmatvedības uzņēmuma Finances IB profesionālo darbību, kas veic federācijas grāmatvedības 
uzskaiti 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. Tika sniegta informācija par LTF budžeta izlietojumu, kā arī ar to ir iespējams iepazīties 
LTF mājas lapā. Armands Šļars piedāvāja balsot par pārskata apstiprināšanu. 
Nolēma: Apstiprināt 2021.gada LTF finanšu pārskatu. 
Balsošana: Раr -10, pret –0, atturas –0.  

 
5. Notika katra LTF biedra pārskats par paveikto darbu 2021.gadā. Visi klātesošie pēc kārtas iepazīstināja 

ar 2021.gada notikumiem savos klubos un dalījās ar sava darba rezultātiem. 
Nolēma: Apstiprināt biedru pārskatus par paveikto darbu 2021.gadā.  
Balsošana: Раr -10, pret –0, atturas –0. 
 

6. Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vēlēšanas. 
Jaunu kandidātu uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem nebija saņemts. Par iepriekšējo 
sastāvu tiek ierosināts balsot kopumā. 
Nolēma: Apstiprināt par valdes priekšsēdētāju Vjačeslavu Semenkovu, par valdes locekļiem Armandu 
Šļaru un Eduardu Elksninu. 
Balsošana: Раr -10, pret –0, atturas –0. 
 

7. Dažādi. 
Valdes priekšsēdētājs V. Semenkovs informēja par 2022.gada mērķiem un darba plāniem. Tika 
apspriests iepriekš nosūtītais sacensību kalendārs 2022.gadam. Paziņoja par Starptautiskās Tekvon-do 
federācijas (ITF) pasākumiem un kalendārā plāna izmaiņām. 2022.gadā Pasaules Kauss ir pārcelts uz 
2023.gadu, taču 2022.gada Eiropas čempionāts joprojām tiek plānots 2022.gada martā. 
Nolēma: Apstiprināt sacensību kalendāru 2022.gadam.  
Balsošana: Раr - 8, pret –0, atturas –2. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


