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Valdes sēdes protokols 

 

RĪGĀ 

                                                                                                
23.09.2019.          Nr. 19-06  
   
Liepājas ielā 3b, Rīgā, plkst. 11.00 

 

Piedalās valdes locekļi:  

1. Vjačeslavs Semenkovs – valdes priekšsēdētājs 

2. Armands Šļars – valdes loceklis 

3. Eduards Elksnins – valdes loceklis 

 

Valdes sēdi vada V.Semenkovs, protokolē A. Šļars 

Darba kārtība: 

1. LTF noteikumu F-1 „Biedru naudas apmērs 2019./2020. mācību gadā” izskatīšana un 

apstiprināšana.  

2. Dažādi. 

 

Izskatīts:   

1. V. Semenkovs iepazīstina ar biedru naudas apmaksas situāciju iepriekšējā periodā. Piedāvā 

izskatīt noteikumus un pieņemt noteikumus par biedru naudas apmēru jaunajā redakcijā un nobalsot 

par to.  A.Šļars ierosināja noteikt dažādus biedru naudas lielumus federācijas biedriem, ņemot vērā 

viņu īpašumtiesību formātu. Biedrībām un bezpeļņas organizācijām ir jānosaka zemāka līmeņa 

biedra nauda, bet organizācijām, kas veic peļņas komercdarbību, biedra naudas summas jānosaka 

atsevišķi pielikumā pie kolektīvo biedru līgumam. V. Semenkovs piedāvā biedrībām un bezpeļņas 

organizācijām noteikt gada biedru naudas 50 EUR apmērā. 

      

Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas - 0  

Lēmums: pieņemt noteikumus F-1 „Biedru naudas apmērs 2019./2020. mācību gadā.” 
 

 

 

LTF Valdes priekšsēdētājs:              PARAKSTS   Vjačeslavs Semenkovs 

 

                              Protokolējis:               PARAKSTS   Armands Šļars  
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Valdes sēdes protokols Nr. 19-06,  pielikums Nr. 1 

 

 

Noteikumi  F-1 

 

 

  

Biedru naudas apmērs 2019./2020. mācību gadā. 

 

 

1. Kolektiviem biedriem (klubiem), kas reģistrēti ka biedrības vai citas formas bezpeļņu organizācijas, 

tiek noteikta gada biedru nauda 50 EUR apmērā. 

 

2. Kolektiviem biedriem, kas ir pēļņas organizācijas (SIA, AS, utt) biedru gada naudas apmērs ir 

noteikts kolektīvo biedru līguma pielikumā, bet nemazāk ka 50 EUR / gadā 

 

3. Biedru naudas jāiemaksā ar parskaitījumu  LTF bankas kontā līdz 20. datumam. 

 

2. V.Semenkovs informē par Statūtu izmaiņām, kas ir jāizdara saskaņā ar sporta likuma jauno 

redakciju.  A.Šļars  piedāvā sasaukt ikgadējo biedru kopsapulci 2019.gada 23.martā pasākuma 

„Baltijas Tīģerēns 2019” laikā, Rīgā.  Īsi informē par to, ka visi LTF biedri būs Rīgā tajā momentā.  

Piedāvā nobalsot.  

Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas - 0 

Lēmums: Sasaukt LTF biedru kopsapulci 23. martā, Kojusalas ielā 9. Rīgā.   

 

 

 

 

LTF Valdes priekšsēdētājs:              PARAKSTS   Vjačeslavs Semenkovs 

 

                              Protokolējis:               PARAKSTS   Armands Šļars  
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