
Valdes sēdes protokols 
 

RĪGĀ 
                                                                                                
13.10.2020.         Nr. 20-005   
  
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. Biedrības „AlexClub” iesnieguma izskatīšana un balsošana par pieņemšanu LTF sastāvā; 
2. Par plānotā starptautiskā čempionāta „Baltijas Dzintara Kauss 2020” organizēšanas iespējām 

Covid-19 krīzes situācijas laikā; 
3. Dažādi. 
 
Izskatīts:   
1. A.Šļars informē par saņemto Biedrības „AlexClub” iesniegumu un pavaddokumentiem, ka arī 
AlexClub vadītāja un trenera Aleksandra Stadņičenko licences termiņa beigām, un tās nepieciešamo 
atjaunošanu. Piedavāja pieņemt Biedrību „AlexClub” LTF sastāvā ar nosacījumu, nākamo 2 mēnešu 
laikā atjaunot Tekvon-do trenera licenci. V.Semenkovs iepazīstināja ar faktu ka „AlexClub” ir 
ilgstoši sadarbojies ar LTF, gan ar sportistu, gan ar tiesnešu piedalīšanos LTF sacensībās. Sadarbībā 
esam paspējuši nodibināt labas attiecības, bet papildināsim tās ar sadarbības līguma noslēgšanu 
tuvākajā laikā.  E. Elksnins piedāvāja balsot par AlexClub pieņemšanu LTF sastāvā ar pārbaudes 
laiku 1 gads, lai pārliecinātos par kluba aktīvu darbu Tekvon-do ITF nozarē šajā periodā, kā arī lai 
nokārtotu praktikantu uzskaiti un ziņošanas dokumentāciju. 

 
Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums: pieņemt biedrību „AlexClub” LTF sastāvā ar pārbaudes laiku 1 gads.   
 

2. V.Semenkovs informēja par starptautiskajām sacensībām „Baltijas Dzintara Kauss 2020” 14.-15. 
novembrī un riska faktoriem, kas var būt saistīti ar COVID-19 krīzes situācijas ierobežojumiem 
Latvijā. A.Šļars informēja, ka uz doto brīdi varam pieņemt bez īpašiem ierobežojumiem tikai 
sportistus no Igaunijas, Somijas, Kipras, Grieķijas un Norvēģijas, kā arī uzsvēra to, ka maksimālais 
dalībnieku skaits var būt ne vairāk ka 300 cilv. V.Semenkovs piedavāja ierobežot iespēju piedalīties 
LTF novembra sacensībās viesiem no tādām valstīm, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra 
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(SPKC) sarkanajā un dzeltenajā sarakstā,  un pieņemt tikai pieteikumus dalībai no tām valstīm, kas 
ir baltajā sarakstā.    
 
 

Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums: Rīkot starptautisko čempionātu „Baltijas Dzintara Kauss 2020” ņemot vērā normatīvos 
aktus un pieņemtās izmaiņas, kas attiecas uz MK noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  

Izstrādāt un ieviest attiecīgas izmaiņas čempionāta „Baltijas Dzintara Kauss 2020” 
Nolikumā augstākai drošības pakāpes nodrošināšanai, kā arī infekcijas izplatības risku 
samazināšanai.   

 

LTF Valdes priekšsēdētājs:                  Vjačeslavs Semenkovs 
 

Protokolējis:                             Armands Šļars  
 


