
Valdes sēdes protokols 
 

RĪGĀ 
                                                                                                
19.12.2020.            Nr. 20-007   

  
Liepājas ielā 3b, Rīgā, plkst. 11.00 
 
Piedalās valdes locekļi:  
 

1. Vjačeslavs Semenkovs – valdes priekšsēdētājs 
2. Armands Šļars – valdes loceklis 

Prombūtnē: 
3. Eduards Elksnins – valdes loceklis 

 
Valdes sēdi vada V.Semenkovs, protokolē A.Šļars 

Darba kārtība: 

1. Biedrības iesnieguma izskatīšana un balsošana par biedrības “Olimpiks” (Jelgava) pieņemšanu 
LTF sastāvā.   

2. Par konkursa rezultātiem un valsts budžeta papildlīdzekļu (valsts budžeta programma 99.00) 
piešķiršanu „Izcilības programmas īstenošanai”. 

3. 2021.gada sacensību kalendāra izskatīšana un pieņemšana.  
4. Dažādi.  
 
Izskatīts:   
 
1. A.Šļars informē par Jelgavas biedrības “Olimpiks” saņemto iesniegumu un pavaddokumentiem,  
kā arī par kluba „Olimpiks” vadītāja un trenera Vitalija Liepina-Žagara licences termiņa beigām, un 
tās nepieciešamo atjaunošanu. Piedāvāja pieņemt biedrību „Olimpiks” LTF sastāvā ar nosacījumu, 
ka nākamo 2 mēnešu laikā tiks atjaunota Tekvon-do trenera licence. V.Semenkovs iepazīstināja ar 
faktu, ka klubs „Olimpiks” jau sen interesējies par sadarbību ar LTF, gan ar sportistu, gan ar 
tiesnešu piedalīšanos LTF sacensībās, bet reāli tas vēl nav realizēts dzīvē. Lai atrisinātu sadarbības 
mērķus un uzdevumus, kā arī noskaidrotu sadarbības virzienus un principus, piedavāju papildināt 
attiecības ar sadarbības līguma noslēgšanu tuvākajā laikā.  A.Šļars piedāvāja balsot par biedrības 
“Olimpiks” 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 – 2 (divi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums: pieņemt biedrību “Olimpiks” LTF sastāvā ar pārbaudes laiku 1 gads.  
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2. V.Semenkovs informēja, ka LTF veiksmīgi piedalījās konkursā „par finansējuma piešķiršanu 
Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju neolimpiskās sporta izcilības programmas 
īstenošanai” un ir saņemta informācija par LSFP valdes lēmumu piešķirt LTF līdzfinansējumu EUR 

6684 apmērā un tikai 1 sportista dalībai 2021.gada visaugstākā līmeņa (Pasaules un Eiropas 
čempionātu līmenis) sporta sacensībās un treniņnometnēs šādu Programmas izmaksu segšanai (tajā 
skaitā attiecināmie nodokļi), kuru izdevumi atbilst Tāmes ekonomiskās klasifikācijas (EK) kodiem: 
2110, 2120, 2260.  

Konkursa projekta sagatavošanās laikā bija noteikti LTF 5 labākie sportisti pēc pēdējiem 3 gadu 
sacensību rezultatiem, taču līdzfinansējums ir piešķirts tikai 1 sportistam. Piedāvāju izmatot šo 
līdzfinansējumu sportistei Polinai Medvedevai saskaņā ar izdevumu tāmi, jo viņa ir parādījusi 
visaugstāko sasniegumu Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī piedāvāju iepazīties ar izdevumu 
tāmi un balsot par tās pieņemšanu. 

 
Balsošana: par – 2 (divi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums: pieņemta izdevumu tāme piešķirto valsts budžeta līdzekļu programmā “Neolimpiskā 
sporta izcilība” bez izmaiņām; Piešķirts līdzfinansējums Polinas Medvedevas dalībai 2021.gada 
Pasaules un Eiropas čempionātos, un sagatavošanas treniņnometnēs. 
 
 

3. A.Šļars informēja par 2021.gadā ieplānotajiem sporta pasākumiem Latvijā, kā arī termiņiem lai 
nodotu sacensību kalendāru LSFP - līdz 20.12.2020. V.Semenkovs informēja par ITF noteiktajiem 
datumiem Eiropas un Pasaules čempionātu rīkošanai. A.Šļars pateica, ka vēl neesam saņēmuši 
informāciju no visiem LTF klubiem par klubu sacensību plāniem 2021. gadam.  V.Semenkovs 
pateica, ka vairs nav iespējams gaidīt šo informāciju un mums ir jāpieņem lēmums par kalendāra 
plāna pieņemšanu ar iespēju papildināt to nākotnē, piedāvāja balsot.  

 
Balsošana: par – 2 (divi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums: pieņemt 2021.gada sporta pasākumu kalendāro plānu, izvietot to LTF mājas lapā 3 dienu 
laikā, ka arī sūtīt uz e-pastu atgādinājumus tiem LTF klubiem, kas vēl nav atsūtījuši sacensību 
plānu 2021.gadam. 

 
   

 

LTF Valdes priekšsēdētājs:                  Vjačeslavs Semenkovs 
 
 
 Protokolējis:                      Armands Šļars  
 


