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Valdes sēdes protokols 

 

RĪGĀ 
                                                                                                
7.02.2020.          Nr. 20-001  
   
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. Latvijas Tekvon-do federācijas gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana;  
2. Latvijas Tekvon-do federācijas biedru kopsapulces sasaukšana; 
3. Par biedrības „K-Sports” sadarbības līguma uzteikumu; 
4. Dažādi. 
 
Izskatīts:   
 
1. V. Semenkovs iepazīstina ar 2019.gada pārskatu un federācijas aktivitātēm. Piedāvā pieņemt 
gada pārskatu un nobalsot par to.            

 
Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas - 0  
Lēmums: Pieņemt Latvijas Tekvon-do federācijas gada pārskatu. 

2. V.Semenkovs piedāvā sasaukt ikgadējo biedru kopsapulci 2020.gada 7.martā 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 7.martā, Liepājas ielā 3b. Rīgā.  
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3. A.Šļars informē par saņemto vēstuli no biedra „K-Sports” ar lūgumu uzteikt sadarbības 
līgumu starp klubu un federāciju, un pārtraukt dalību federācijā. V.Semenkovs informē, ka 
telefona sarunā ar kluba vadītāju Genādiju Čikomasovu tika noskaidrots, ka viņu lēmums par 
izstāšanos no LTF sastāva tika pamatots ar trešās organizācijas aizliegumu un atsaucoties uz 
vēstulēm, kas draud ar sankcijām pret klubu. Piedāvā pārtraukt sadarbības līgumu ar 7.02.2020, 
bet pirms lēmuma pieņemšanas par kluba izstāšanos noteikt laika posmu, lai noteiktu patiesos 
iemeslus saistībā ar kluba lēmumu izstāties no LTF. E.Elksnins piedāvā noteikt 2 mēnešus, lai 
noskaidrotu reālo situāciju. Piedāvā nobalsot. 

Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums: Uzteikt sadarbības līgumu starp biedrību „K-Sports” un LTF ar 7.02.2020. Noteikt laika 
posmu līdz 7.04.2020, lai noskaidrotu reālo situāciju.  Sasaukt atkārtotu Valdes sēdi, lai pieņemtu 
lēmumu par klubu „K-Sports”.   

 

LTF Valdes priekšsēdētājs:                  Vjačeslavs Semenkovs 
 

Protokolējis:                             Armands Šļars  
 


