
Biedrības „Latvijas Kikboksinga federācija”  

vienotais reģ.Nr. 40008027906 

Biedru kopsapulces protokols Nr. 2020/01 

2020.gada 22.februāris (plkstn.13.00- 19.00), Grostonas iela 6B, Rīga  

Biedru kopsapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2020.gada 11.februārī nosūtot 

katram biedram rakstisku uzaicinājumu.  

Kopsapulcē piedalās 15 (piecpadsmit) no 23 biedrības biedriem (pārstāvjiem). Kopsapulce 

saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.  

Kopsapulces vadītājs: Nikolajs Pušņakovs  

Protokolists: Darja Strutinska 

Darba kārtībā: 

1. LKF prezidenta pārskats par LKF mērķiem un to sasniegšanu. 

2. LKF ģenerālsekretāra pārskats par 2019. gada LKF darbu. 

3. Pārskats par 2019. gada no visiem federācijas valdes locekļiem. 

4. Valdes locekļu sastāva palielināšana.  
5. Latvijas Kikboksinga Federācijas nosaukuma nomaiņa uz Latvijas Kikboksa Federāciju. 

6. LKF jaunā logotipa apstiprināšana.  

7. Katra LKF biedra pārskats par paveikto darbu 2019.gadā. 

8. Sacensību kalendārs. 

9. Pasaules čempionāts bērniem, kadetiem un junioriem/Eiropas čempionāts pieaugušiem 

(kurš brauks, sagatavošanās plāns, kritēriji) 

10. Vasaras sporta nometne (Limbaži, jūnijs) 

11. WAKO noteikumi - prezentācija. 

12. Semināri, treneru izglītība, sertifikācija. 

13. Tiesnešu kategorijas un to saņemšana.  

14. Atsauksmes un jautājumi no biedriem. 

15. Dažādi. 

 

Раr 1. jautājumu: LKF prezidenta pārskats par LKF mērķiem un to sasniegšanu. 

LKF prezidents Nikolajs Pušņakovs sniedz pārskatu раr LKF mērķiem un to sasniegšanu. 

Nоlēmа: Apstiprināt LKF prezidenta Nikolaja Pušņakova раr LKF mērķiem un to sasniegšanu.. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 
 

Раr 2. jautājumu: LKF ģenerālsekretāra pārskats par 2019. gada LKF darbu. 

LKF ģenerālsekretāre Darja Strutinska sniedz pārskatu par 2019. gada LKF darbu. 

Nolēma: Apstiprināt LKF ģenerālsekretāres Darjas Strutinskas pārskatu par 2019. gada LKF 

darbu. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Раr 3. jautājumu: Pārskats par 2019. gada no visiem federācijas valdes locekļiem. 

LKF valdes loceklis (viceprezidents) Vladimirs Jeršovs sniedz pārskatu par 2019. gada LKF 

darbu. 

LKF valdes locekle Linda Ābele sniedz pārskatu par 2019. gada LKF darbu. 

Nolēma: Apstiprināt valdes locekļa Vladimira Jeršova un valdes locekles Lindas Ābeles pārskatu 

par 2019. gada LKF darbu. 



Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Раr 4. jautājumu: Izmaiņas LKF statūtos – 8.Federācijas Valde, 8.1. punkts (Valdes 

locekļu sastāva palielināšana) 

Izmainīt punktu 8.1. punktu – izteikt sekojošā redakcijā: 8.1.Federācijas ikdienas darbu vada un 

nodrošina izpildinstitūcija – Federācijas Valde, kas sastāv no sešiem Valdes locekļiem. 

Nolēma: Neapstiprināt izmaiņas LKF statūtos punktā 8.1. 

Balsošana: Раr - 2, pret – 7 , atturas – 6. 

 

 

Раr 5. jautājumu: Izmaiņas LKF statūtos – 1. Vispārējie noteikumi, 1.1. punkts. (Latvijas 

Kikboksinga Federācijas nosaukuma nomaiņa uz Latvijas Kikboksa Federāciju). 

Izmainīt punktu 1.1. punktu – izteikt sekojošā redakcijā: 1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas 

Kikboksa federācija” (turpmāk tekstā – Federācija). 

Nolēma: Apstiprināt izmaiņas LKF statūtos punktā 1.1. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Раr 6. jautājumu: LKF jaunā logotipa apstiprināšana.  

6.jautājums atcelts. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Раr 7. jautājumu: Katra LKF biedra pārskats par paveikto darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “LTCS” – pārstāvis Vjačeslavs Semenkovs, sniedz pārskatu par paveikto darbu 

2019.gadā. 

LKF biedrs “Lāčplēša Cīņu Leģions” – pārstāvis (pilnvarotā persona) Māris Liepiņš, sniedz 

pārskatu par paveikto darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “Boksa, autosporta un citu veidu sporta klubs “Daugava”” – pārstāvis Māris Liepiņš, 

sniedz pārskatu par paveikto darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “Ventspils Kikboksa leģions” – pārstāvis Sergejs Deņisovs, sniedz pārskatu par 

paveikto darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “Cīņu klubs Kuldīga” -pārstāvis Sergejs Ļeonovs, sniedz pārskatu par paveikto 

darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “Kikboksa un boksa skola “Rīga”” – pārstāvis Linda Ābele,  sniedz pārskatu par 

paveikto darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “Skits” – pārstāvis Jeļena Kovči, sniedz pārskatu par paveikto darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “Bērnu un Juniešu centrs Bolderāja” – pārstāvis Sauļus Šeikis, sniedz pārskatu par 

paveikto darbu 2019.gadā. 

LKF biedrs “Sedna” – pārstāvis Nikolajs Pušņakovs, sniedz pārskatu par paveikto darbu 

2019.gadā. 

Nolēma: Apstiprināt biedra ““LTCS”, “Lāčplēša Cīņu Leģions”, “Boksa, autosporta un citu 

veidu sporta klubs “Daugava””, “Ventspils Kikboksa leģions”, “Cīņu klubs Kuldīga”, “Kikboksa 

un boksa skola “Rīga””, “Skits”, “Bērnu un Juniešu centrs Bolderāja”, “Sedna” pārskatus par 

paveikto darbu 2019.gadā. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Раr 8. jautājumu: Sacensību kalendārs. 

Tika apspriests iepriekš nosūtīts sacensību kalendārs 2020.gadām. 

Nolēma: Apstiprināt sacensību kalendāru 2020.gadām.  



Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Par 9. jautājums: Pasaules čempionāts bērniem, kadetiem un junioriem/Eiropas 

čempionāts pieaugušiem (kurš brauks, sagatavošanās plāns, kritēriji). 

Pārcelt 9.jautājumu uz vēlāko laiku. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Par 10.jautājumu: Vasaras sporta nometne (Limbaži, jūnijs). 

Linda Ābele sniedz informāciju paplašinātu informāciju par vasaras sporta nometni Limbažos. 

Nozimēt Lindu Ābeli par atbildīgu personu par vasaras sporta nometni organizāciju Limbažos. 

Nolēma: Apstiprināt Lindu Ābeli par atbildīgu personu par vasaras sporta nometni organizāciju 

Limbažos. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

 

Par 11.jautājumu: WAKO noteikumi - prezentācija. 

LKF galvēnais tiesnesis Jurijs Bratčenko sniedz informāciju (prezentē) un atbild uz biedru 

jautājumiem par WAKO noteikumiem. 

Nolēma: Apstiprināt LKF galvēna tiesneša Jurija Bratčenko prezentāciju par WAKO 

noteikumiem. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Par 12.jautājumu: Semināri, treneru izglītība, sertifikācija. 

Nozīmēt LKF valdes locekli Lindu Ābeli par atbildīgu personu jautājumos saistītos ar federācijas 

semināru rīkošanu, treneru izglītību un sertifikāciju. 

Nolēma: Apstiprināt LKF valdes locekli Lindu Ābeli par atbildīgu personu jautājumos saistītos 

ar federācijas semināru rīkošanu, treneru izglītību un sertifikāciju. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

 

Par 13.jautājumu: Tiesnešu kategorijas un to saņemšana. 

Nozīmēt LKF galvenam tiesnesim Jurijam Bratčeko izstrādāt kritērijus tiesnešu nacionālas 

kategorijas saņemšanai. 

Nolēma: Apstiprināt LKF galvenam tiesnesim Jurijam Bratčeko izstrādāt kritērijus tiesnešu 

nacionālas kategorijas saņemšanai. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

Par 14.jautājumu: Atsauksmes un jautājumi no biedriem.  

Atcelt 14.jautājumu. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

 

Par 15.jautājumu: Dažādi. 

1.Pieņemt federācijas sastāvā par LKF biedru – Biedrību “Muay Thai Sporta Skola “Rīga””, 

Reģ.Nr.40008293759. 



2. Nozīmēt atbildīgas personas par kikboksa disciplīnas attīstīšanu : 

Light contact – atbildīgā persona Vjačeslavs Semenkovs; 

Kick -light – atbildīgā persona Igors Likovs; 

Full contact  - atbildīgā persona Sergejs Ļeonovs; 

Low kick – atbildīgā persona Josifs Kovči; 

Body contact – atbildīgā persona Linda Ābele. 

Nolēma:1. Apstiprināt pieņemšanu federācijas sastāvā par LKF biedru – Biedrību “Muay Thai 

Sporta Skola “Rīga””, Reģ.Nr.40008293759. 

2. Apstiprināt atbildīgas personas par kikboksa disciplīnas attīstīšanu : 

Light contact – atbildīgā persona Vjačeslavs Semenkovs; 

Kick -light – atbildīgā persona Igors Likovs; 

Full contact  - atbildīgā persona Sergejs Ļeonovs; 

Low kick – atbildīgā persona Josifs Kovči; 

Body contact – atbildīgā persona Linda Ābele. 

Balsošana: Раr - 15, pret – 0, atturas – 0. 

 

 

 

 

Kopsapulces vadītājs: _________________________(valdes priekšsēdētājs Nikolajs Pušņakovs) 

Protokolists: ________________________________ (valdes locekle Darja Strutinska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


