
Valdes sēdes protokols 
 

RĪGĀ 
                                                                                                
22.10.2021.         Nr. 21-004   
  
Liepājas ielā 3b, Rīgā, plkst. 12.00 
 
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. Par 2020/2021.gada valsts budžeta līdzekļu (VBL) apakšprogrammas Nr. 99.00.00 "Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem" dotācijas atlikuma pārplānošanu.  

2. Par biedrības „Olimpiks” lēmumu pārtraukt dalību federācijā; 
3. Par čempionāta „Baltijas Dzintara kauss 2021” atcelšanu.  
4. Dažādi. 
 
Izskatīts:   

1. V. Semenkovs informē par VBL līdzekļu atlikumiem no 2020/2021.g. dotācijām pēc 
apakšprogrammas Nr. 99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un ņemot vērā to, ka  
Latvijas izlases komandas 6 dalībnieki piedalās 2021.gada Eiropas čempionātā un ir naudas 
līdzekļu trūkums dalībai, ir nepieciešams veikt korekcijas pasākumu izdevumu tāmē. Piedāvā 
piešķirt atlikušo naudu 500 eiro apmērā izlases komandas dalības maksas apmaksai.  A.Šļars 
piedāvāja atbalstīt šo iniciatīvu. 
 
Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums: apstiprināt VBL apakšprogrammas Nr. 99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  
2021.gada plānoto pasākumu izdevumu tāmes izmaiņas un piešķirt atlikušos naudas līdzekļus 
500 eiro apmērā izlases komandas dalības maksas apmaksai 2021.gada Eiropas čempionātā.  
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2. V. Semenkovs informē par Vitālija Lepina-Žagara saņemto iesniegumu par to, ka biedrs 
„Olimpiks” nolēmis pārtraukt savu darbu federācijas sastāvā, un ka tas ir saistīts ar aizliegumiem 
no citas sporta federācijas, kur klubs iestājas kā biedrs. Attiecīgi, tas ir saistīts ar šīs federācijas 
ierobežojumiem. Katrā ziņā, tāda ir kluba Olimpiks vadītāju griba. Tā ir viņu izvēle. Es ierosinu 
balsot par kluba izslēgšanu no Latvijas Tekvon-do federācijas sastāva. 
 
Balsošana: par – 3 (visi); pret - 0; atturas – 0  
Lēmums:  izslēgt biedrību „Olimpiks” no LTF sastāva.    
 
 
3. V.Semenkovs informē par 20.-21. novembrī plānotā starptautiskā čempionāta „Baltijas 
Dzintara kauss 2021” organizēšanu un grūtībām, kas radušās saistībā ar pieņemtajiem 
ierobežojumiem.  Piedāvāja atcelt sacensības „Baltijas Dzintara kauss 2021”, un plānot tās 
realizēt 2022.gada otrajā pusē. Ierosināja par „Baltijas Dzintara kauss 2021” norises datumu 
izlemt vēlāk. 

 
Balsošana: par – 2; pret - 1; atturas – 0  
Lēmums:  atcelt čempionātu „Baltijas Dzintara kauss 2021”. 

 
 

 
 
 
  

 
 
LTF Valdes priekšsēdētājs:                  Vjačeslavs Semenkovs 

 
Protokolējis:                             Armands Šļars  


