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BIEDRĪBA	''LATVIJAS	KANOE	FEDERĀCIJA"	
Reģ.nr.	40008022044	

Grostonas	iela	6b,	Rīga,	LV-1013	
	

VIRSVALDES	ĀRKĀRTAS	SĒDES	PROTOKOLS	Nr.	1/Ārk-2019	
	
	
Sēde	notiek	2019.gada	29.	aprīlī,	plkst.	13:00	
Rīgā,	Grostonas	ielā	6B,	Latvijas	Kanoe	Federācijas	telpās	
	
Izsludinātā	darba	kārtība:	
1.	Jautājuma	izskatīšana	par	38000	EUR	pārskaitījumu	L.Laures	pārstāvētajai	biedrībai;	
2.	Izsludinātā	ārkārtas	konference	2019.gada	8.maijā,	virsvaldes	darba	izvērtēšana;	
3.	LKF	grāmatvedība;	
4.	LKF	ģenerālsekretārs.	
	
Uz	virsvaldes	sēdi	ir	ieradušies:	Ivars	Sīmanis,	Aivars	Kaulakalns,	Ilze	Plakane	
Nav	ieradušies:	Lelde	Laure,	Aigars	Aglenieks	
Klātesošie	bez	balstiesībām:	Kaspars	Močāns,	Juris	Lauris	
	
Sēdi	atklāj	Latvijas	Kanoe	Federācijas	(turpmāk-	LKF)	prezidents	Ivars	Sīmanis.		
	
Ivars	Sīmanis	ziņo:	Uz	virsvaldes	sēdi	 ir	 ieradušies:	 Ivars	Sīmanis,	 federācijas	prezidents,	 	Aivars	Kaulakalns	
(pirms	uzvārda	maiņas-	Rodčenko),	valdes	loceklis,	Ilze	Plakane,	valdes	locekle.	

Nav	ieradušies:	Lelde	Laure,	Aigars	Aglenieks,	abi	iepriekš	ziņojuši,	ka	darba	apstākļu	dēļ	sēdi	nevar	apmeklēt.	
Sēde	tiek	ierakstīta	audioierakstā.	Klātesošie	tiek	informēti,	ka	rakstisks	protokols	tiks	sagatavots	pēc	sēdes.	
	
[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts]	
	
I.Sīmanis	ziņo,	ka	virsvaldes	sēdi	sasaucis	LKF	prezidents	Ivars	Sīmanis,	2019.gada	24.aprīlī	paziņojot	par	to	
virsvaldes	locekļiem.	Vienlaikus	lūgts	valdes	locekļiem	nogādāt	LKF		birojā	visus	grāmatvedības	dokumentus.		
Informāciju	par	ārkārtas	sēdi	LKF	mājas	lapā	(www.canoe.lv)	nav	izvietota,	bet	ar	elektronisku	sūtījumu	pēc	
iespējas	informēti	visi	biedri.	
	
I.Sīmanis	 ziņo,	ka	 sēdē	plānots	 izskatīt	 šādus	 jautājumu	par	pārskaitījums,	kas	veikts	no	LKF	konta	uz	 citu	
kontu,	summa	EUR	38	000,	pārskaitījumu	 ir	sankcionējusi	viena	persona,	bet	pārējie	virsvaldes	 locekļi	par	
šādu	darījumu	nav	informēti,	un	pārējie	virsvaldes	locekļi	uzskata,	ka	nepieciešams	jautājumu	apspriest	sēdē	
un	iespēju	robežās	noskaidrot	lietas	apstākļus.	
	
I.Plakane	 ziņo,	 ka	nepieciešamas	apstiprināt	 sēdes	 vadītāju	un	protokolētāju.	 I.Sīmanis	 izvirza	 I.Plakani	 kā	
sapulces	vadītāju.	 I.Plakane	piedāvā	apstiprināt	A.Kaulakalnu	kā	protokolētāju.	A.Kaulakalns	 informē,	ka	 ir	
mainījis	uzvārdu.		
	
Virsvaldes	 locekļiem	 balsojot,	 par	 sapulces	 vadītāju	 tiek	 ievēlēta	 Ilze	 Plakane,	 par	 protokolētāju-	 Aivars	
Kaulakalns	(pirms	uzvārda	maiņas-	Rodčenko).		
	
Virsvaldes	locekļu	balsojums:	
Par:	3	balsis	(I.Sīmanis,	I.Plakane,	A.Kaulakalns)	
Pret:	0	
	
Sapulces	vadītāja	Ilze	Plakane	pārņem	sapulces	vadību	un	ziņo	par	apstākļiem.		
	
Virsvaldes	 sēdi	 ir	 sasaucis	 LKF	 prezidents	 Ivars	 Sīmanis,	 2019.gada	 24.aprīlī	 paziņojot	 par	 to	 virsvaldes	
locekļiem	elektroniskā	pasta	sūtījumā,	kurā	ziņots	par	ārkārtas	virsvaldes	sēdes	sasaukšanu,	pamatojoties	uz	
ārkārtas	 situāciju,	 kas	 ir	 izveidojusies	 LKF.	 Vienlaikus	 lūgts	 Leldei	 Laurei	 nogādāt	 LKF	 	 birojā	 visus	
grāmatvedības	dokumentus,	kā	arī	nodrošināt,	ka	29.aprīlī	telpās	atrodas	visi	LKF	lietvedības	dokumenti.		
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LKF	 ģenerālsekretāra	 p.i.	 Lelde	 Laure	 nav	 ievietojusi	 informāciju	 par	 ārkārtas	 sēdi	 LKF	 mājas	 lapā	
(www.canoe.lv),	kā	tas	būtu	bijis	jāizdara,	2019.gada	26.aprīlī	elektroniskā	pasta	sūtījumā	uz	LKF	mājas	lapā	
norādītajām	LKF	biedru	adresēm	LKF	prezidents	ir	nosūtījis	biedriem	informāciju	par	sasaukto	ārkārtas	sēdi.		
	
Uz	ārkārtas	sēdi	 ir	 ieradušies	trīs	no	pieciem	virsvaldes	 locekļiem,	kas	reģistrēti	Biedrību	un	nodibinājumu	
reģistrā,	Ilze	Plakane	konstatē,	ka	saskaņā	ar	Biedrību	un	Nodibinājumu	likuma	46.panta	pirmo	daļu,	valde	ir	
lemttiesīga	un	var	skatīt	darba	kārtības	jautājumus.	
	
[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts]	
	
Sapulces	vadītāja	pievēršas	izsludinātajai	darba	kārtībai.		
	
	I	Jautājuma	izskatīšana	par	38000	EUR	pārskaitījumu	L.Laures	pārstāvētajai	biedrībai.	
	
Sapulces	vadītāja	lūdz	A.Kaulakalnu	ziņot	par	apstākļiem.		
	
A.Kaulakalns:	 2019.gada	24.aprīlī,	 veicot	 ikdienas	darbības,	 pamanījis,	 ka	 viņa	piekļuve	 kā	 valdes	 loceklim	
federācijas	kontam	ir	noņemta.	Bankā	šo	pieeju	ir	atjaunojis.		Pēc	tam,	pārbaudot,	kādas	darbības	ar	kontu	
veiktas	pēc	tam,	kad	A.Kaulakalna	pieeja	kontam	bijusi	pārtraukta,	tika	konstatēts,	ka	no	viena	LKF	bankas	
konta	 (piez.-	 AS	 Swedbank,	 konts	 Nr.	 [..]407)	 pārskaitīta	 apjomīga	 summa,	 jau	minētie	 EUR	 38	 000,	 kas	
pārskaitīti	uz	LKF	biedra	kontu.	A.Kaulakalns	izsaka	savu	pārsteigumu,	jo	nesenajā	virsvaldes	sēdē,	kad	tika	
apstiprināts	daļējs	budžets,	šāda	summa	nav	parādījusies.	Radušās	aizdomas,	ka	varētu	būt	kādas	nelikumīgas	
darbības	ar	šo	pārskaitījumu.	Tādēļ	jautājums	iekļauts	darba	kārtībā.		
	
Sapulces	vadītāja:	Ir	zināms,	ka	tajā	pašā	dienā	I.Sīmanis	ir	2019.	gada	24.	aprīlī	izsūtījis	informāciju	biedriem,	
lūdzot	 gan	 pašai	 Leldei,	 gan	 pārējiem	 biedriem	 sniegt	 paskaidrojumu,	 ja	 viņiem	 šāda	 informācija	 ir	 par	
pārskaitījuma	mērķiem,	attaisnojuma	dokumentiem,	un	lūdza	šo	informāciju	nosūtīt	viņam.	Nākošajā	dienā	
2019.gada	 25.aprīlī	 no	 e-pasta	 konta	 canoe@kanoe.lv	 saņemta	 vēstule,	 kura	 parakstīta	 ar	 Leldes	 Laures	
vārdu,	kurā	norādīts,	ka	esot	konstatēts,	ka	Gludūdens	apvienības	(turpmāk-	GA)	bankas	kontam	pieslēgušās	
nepiederošas	un	neakceptētas	personas,	un	ka	GA	23.aprīļa	ārkārtas	valdes	sēdē	pieņemts	lēmums		pārskaitīt	
naudu	 biedrības	 “Jelgavas	 ūdens	 sporta	 klubs	 	 “Barons”	 bankas	 kontā	 un	 ka	 šo	 rīcībai	 piekrituši	 arī	
A.Aglenieks,	D.Zaļupe,	G.Zujevs,	J.Lauris	un	L.Laure.		Tajā	pašā	laikā	vismaz	līdz	šim	nav	saņemta	informācija	
ne	no	vienas	no	pieminētajām	personām.	Vienīgais	paskaidrojums	ir	no	pašas	Leldes.			
	
Sapulces	vadītāja	ziņo,	ka	no	LKF	Statūtu	un	likumības	viedokļa	ir	saskatāmi	pārkāpumi.	
	
LKF	federācijas	līdzekļus	veido	biedru	naudas,	maksa	par	sportistu	licencēm,	ziedojumi,	Latvijas	Sporta	
Federāciju	padomes	(LSPF)	un	Latvijas	Olimpiskās	komitejas	(LOK)	piešķirtie	valsts	budžeta	līdzekļi	u.c.	
ieņēmumi	un	par		LKF	federācijas	līdzekļu	izlietošanu	nes	visa	valde.	
	
Saskaņā	ar	LKF	Statūtu		8.1.	punktu	un	8.4.	punktu,	LKF	virsvalde	ir	tā,	kas	sadala	LKF	finansiālos	līdzekļus;	Kā	
ir	 zināms,	 virsvalde	 nav	 pieņēmusi	 nevienu	 lēmumu	 par	 to,	 ka	 Leldes	 Laures	 vadītajai	 biedrībai	 būtu	
jāpārskaita	38	000	EUR	ar	pamatojumu	“avanss	par	sacensību	nodrošināšanu”.	Neviens	cits	no	virsvaldes	nav	
konstatējis,	ka	būtu	notikusi	nesankcionēta	pieslēgšanās	LKF	kontiem.		
	
I.Sīmanis	un	A.Kaulakalns	apstiprina,	ka	nav	par	to	informēti.		
	
Lelde	nav	ziņojusi,	kad	šī	pieslēgšanās	ir	notikusi,	kādas	ir	bijušas	darbības,	sniegtais	paskaidrojums	nesakrīt	
ar	maksājuma	mērķī	norādīto	pamatojumu	“avanss	par	sacensību	nodrošināšanu”	un	neapstiprinās	ar	citiem	
faktiem,	kas	būtu	saistīti	ar	pieslēgšanos	LKF	kontam.	Uzskata,	ka	paskaidrojumi	nav	ticami.	Norāda,	ka	Lelde	
Laure,	būdama	vienlaikus	LKF	viceprezidente	un	LKF	virsvaldes	locekle,	ir	rīkojusies,	pārkāpjot	savas	pilnvaras,	
un	nesaņemot	virsvaldes	uzdevumu.	Saskaņā	ar	Statūtu	8.2.	punktu	ir	jāsaņem	virsvaldes	uzdevums	un	tādā	
gadījumā	virsvaldes	locekļi	var	pārstāvēt	LKF.	Vēl	būtiski,	ka	no	LKF	konkrētā	konta	(AS	Swedbank,	kontas	Nr.	
[..]407)	 tiek	 segti	 arī	 LKF	 kopējie	 izdevumi,	 tai	 skaitā	 darba	 algas,	 maksa	 par	 telpu	 nomu,	 komunikāciju	
izdevumi,	un	faktiski	sanāk,	ka	LKF	ir	atstāta	bez	finanšu	līdzekļiem,	kuriem	būtu	jāsedz	tekošie	izdevumi	un	
nav	iespējams	paredzēt,	vai	LKF	šādi	līdzekļi	būs,	un	vai	tas	neapdraud	visas	LKF	darbu.				
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Sapulces	vadītāja	norāda,	ka	GA	valdei	nav	tiesību	rīkoties	LKF	virsvaldes	vietā	un	vārdā	un	izlemt	par	rīcību	
ar	LKF	naudas	līdzekļiem.		

Jautā,	vai	pārējiem	virsvaldes	locekļiem	ir	atšķirīgs	viedoklis.		

A.Kaulakalns	norāda,	ka	šis	ir	bezprecedenta	gadījums,	skatoties	no	laika,	kad	viņš	ir	bijis	virsvaldes	loceklis,	
un	ka	šādas	summas	nav	tikušas	pārskaitītas.	Pamatojums	ir	neskaidrs	un	dokumentu	nav,	un	šī	situācija	ir	
jāizvērtē	pamatīgi.	Iesaka	pievienot	vēl	vienu	dienas	kārtības	jautājumu.	

[A.Kaulakalns	tiek	pārtraukts,	replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts]		
	

A.Kaulakalns	 iesaka,	 ka	 jāpievieno	 jautājums	 par	 LKF	 audita	 veikšanu.	 I.Plakane	 norāda,	 ka	 šis	 jautājums	
skatāms	kopā	ar	grāmatvedības	jautājumiem	un	jau	ir	iekļauts	dienas	kārtībā.	

	
[I.Plakane	tiek	pārtraukta,	replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts]	

	
Sapulces	vadītāja	lūdz	turpināt	sēdi	un	aicina	pieņemt	lēmumu	attiecībā	uz	situāciju.			

	
[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

	
I.Plakane	aicina	turpināt.	Jautā	vai	ir	priekšlikumi.		

	
A.Kaulakalns	ierosina	vērsties	tiesībsargājošajās	iestādēs.		

[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].		

I.Sīmanis	atzīmē,	ka	 jautājums	 ir	arī	emocionāls,	norādot,	ka	tas	met	ēnu	gan	uz	federāciju,	gan	uz	visiem	
federācijas	dalībniekiem.		

	
I.Plakane	jautā,	vai	ir	iespējams	par	kaut	ko	balsot,	vai	nepieciešams	vēl	apspriesties.		

	
A.Kaulakalns	norāda,	ka	pārbaudot	kontus,	nauda	nav	atmaksāta	arī	pēc	situācijas,	kad	visiem	tas	ir	zināms.	
Norāda,	 ka	 ir	 pieņēmis	 Leldes	 vēstuli	 zināšanai,	 ir	 izlasījis,	 bet	 argumentācijas	 trūkst.	 Min	 iepriekšējus	
precedentus,	saistībā	ar	no	kontiem	pazudušu	naudu	pēc	ziedojuma.		

	[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].		

	

I.Sīmanis	informē	par	gadījumu		ar	ziedojumu	automobiļa	iegādei,	kad	tika	pazaudētas	kredītkartes.		Norāda,	
ka	tā	bija	kļūda,	ka	toreiz	netika	lieta	virzīta	uz	tiesībsargājošajām	iestādēm,	un	sekas	ir	redzamas	tagad.		

[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].		

A.Kaulakalns	norāda,	ka	šis	ir	tas	gadījums,	kādēļ	ir	jārīkojās.	

	[A.Kaulakalns	tiek	pārtraukts,	replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].		

A.Kaulakalns	aicina	klātesošos,	kas	izsaka	replikas,	iesūtīt	jautājumus	un	uz	tiem	tiks	sniegtas	atbildes.		

I.Plakane	 norāda,	 ka	 ir	 priekšlikums	 vērsties	 tiesībsargājošajās	 iestādēs	 par	 konkrēto	 pārskaitījumu,	 nav	
iespējams	to	pārbaudīt,	nav	dokumentu	par	konkrēto	pārskaitījumu.		
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I.Sīmanis	norāda,	ka,	ja	nav	pārkāpuma,	tad	pareizi	būtu	vērsties	tiesībsargājošās	iestādēs,	ja	ir	pārkāpums-	
tad	vēl	jo	vairāk.		

I.Plakane	norāda,	 	 ka	 ja	pārkāpuma	nebūs,	viss	kārtībā,	 ja	pārkāpums	būs,	 tad	 tiks	uzsākts	process,	un	ka	
virsvaldei	ir	pienākums	rīkoties,	jo	valdes	rīcībā	grāmatvedības	dokumentu	nav,	un	līdz	šodienai,	kā	I.Sīmanis	
bija	lūdzis	Leldei,		tie	LKF	nav	nogādāti.		

	
Virsvalde	pieņem	lēmumu	par	vēršanos	tiesībsargājošajās	iestādēs.		

Virsvaldes	locekļu	balsojums:	
Par:	3	balsis	(I.Sīmanis,	I.Plakane,	A.Kaulakalns)	
Pret:	0	

	
Pāreja	pie	nākamā	jautājuma.	
	
II	 Jautājuma	 izskatīšana	 par	 izsludināto	 ārkārtas	 konferenci	 2019.gada	 8.maijā,	 virsvaldes	 darba	
izvērtēšana;	
	
Sapulces	vadītāja	ziņo,	ka	2019.	gada	18.	aprīlī	bija	paredzēta	virsvaldes	sēde.	Norāda,	ka	A.Kaulakalns	pirms	
tam	informējis,	ka	nevarēs	ierasties	un	lūdza	tās	pārcelšanu,	kas	netika	akceptēts.	Līdz	ar	to	18.aprīlī	uz	valdes	
sēdi	nebija	trīs	virsvaldes	locekļi.	18.aprīlī	pēc	plkst.	12:00	I.Plakane	rakstījusi	L.Laurei	ar	lūgumu	izsludināt	
pārcelto	sēdi	un	 iekļaut	papildus	 jautājumu	par	virsvaldes	darbu	un	LKF	finanšu	 izvērtēšanu	no	2017.gada	
18.februāra	līdz	šim	brīdim,	sakarā	ar	to,	ka	būs	jāsniedz	skaidrojums	biedriem	un	tika	lūgti	arī	priekšlikumi	
par	 ārkārtas	 konferences	 finansēšanas	 līdzekļiem,	 jo	 ārkārtas	 konferences	 izmaksas	 LKF	 budžetā	 netika	
paredzētas	un	nāktos	budžetu	grozīt.		

Pēc	tam	no	L.Laures	saņemta	informācija,	ka	sēde	ir	notikusi.		

Lelde	Laure	nosūtījusi	LKF	biedriem	un	virsvaldes	locekļiem	paziņojumu	par	ārkārtas	konferences	sasaukšanu	
uz	2019.gada	8.maiju	 Jūrmalā,	un	paziņojumā	norādīts,	ka	tas	 tiek	darīts,	pamatojoties	uz	“Latvijas	Kanoe	
federācijas	Virsvaldes	 lēmumu	un	piecu	 juridisko	biedru	 iesniegumiem”.	Pēc	 tam	LKF	mājas	 lapā	 ievietots	
“Virsvaldes	sēdes	protokols	Nr.2”,	kurā	norādīts,	ka	virsvaldes	sēdē	piedalās	2	virsvaldes	locekļi-	Lelde	Laure	
un	Aigars	Aglenieks,	bet	“par”	lēmuma	pieņemšanu	tiek	nodotas	3	balsis.		

I.Plakane	norāda,	ka	nav	redzējusi	šādu	kolektīvo	biedru	pieprasījumu.	Pārbauda	LKF	telpās	esošo	ienākošo	
dokumentu	mapi.		

[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].		

A.Kaulakalns	norāda,	ka	dokumenti	ir	nepilnā	apmērā,	nav	tās	mapes,	kas	ir	bijusi	iepriekš.		

Sapulces	 vadītāja	 norāda,	 ka	 pēdējais	 saņemtais	 dokuments	 ir	 no	 2019.	 gada	 3.	 aprīļa,	 LOK	 sēdes	 darba	
kārtība.			

[replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].		

Sapulces	 vadītāja	 paskaidro,	 ka	 18.	 aprīlī	 virsvaldes	 sēde	 nebija	 lemttiesīga,	 jo	 tajā	 nepiedalījās	 3	 no	 5	
virsvaldes	locekļiem.		

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Sapulces	vadītāja	turpina	sēdi.	

	

Sapulces	vadītāja	norāda,	ka	2019.	gada	18.	aprīļa	virsvaldes	sēdes	protokolu	ir	parakstījusi	viena	persona	–	
L.Laure,	norādot,	 ka	 tajā	piedalās	 L.Laure	un	A.Aglenieks,	 līdz	ar	 to	 ir	 konstatējams,	 ka	no	pieciem	valdes	
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locekļiem	piedalījušies	ir	divi,	un	saskaņā	ar	likumu,	nav	piedalījusies	vairāk	nekā	puse	no	valdes	locekļiem,	
līdz	ar	to	sapulce	nav	bijusi	lemttiesīga.		

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Sapulces	vadītāja	lūdz	turpināt	sēdi.	

Sapulces	 vadītāja	 norāda,	 ka	 biedriem	 ir	 tiesības	 lūgt	 ārkārtas	 konferences	 sasaukšanu,	 bet	 tas	 jādara	
nepārkāpjot	 likumu	 un	 pašu	 statūtus.	 2019.gada	 18.	 aprīļa	 sēde	 nav	 notikusi	 kvoruma	 trūkuma	 dēļ	 un	
vienlaikus	ir	jāatsauc	2019.	gada	8.	maija	izsludinātā	ārkārtas	konference.		

[Seko	replikas	un	kliegšana	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Sapulces	vadītāja	Informē,	ja	biedri	vēlas,	viņi	var	atkārtoti,	ja	tāds	vispār	ir	bijis,	iesniegt	pieprasījumu	par	
ārkārtas	 konferences	 sasaukšanu.	 Virsvalde	 šo	 jautājumu	 izskatīs	 atbilstošā	 kārtībā	 un	 izsludinās	 ārkārtas	
konferenci,	kā	tas	ir	paredzēts.	Sapulces	vadītāja	atgādina,	ka	saskaņā	ar	Sporta	likumu,	LKF	var	zaudēt	atzītās	
federācijas	statusu	statūtu	pārkāpumu	dēļ.	Procedūru	ievērošana	nav	pašmērķis,	bet	ir	nepieciešams,		lai	LKF	
nevarētu	pārmest,	ka	tā	savā	darbībā	neievēro	likuma	prasības	vai	pati	savus	statūtus.		

Sapulces	vadītāja		jautā,	vai	ir	viedoklis	pārējiem	virsvaldes	locekļiem.	

A.Kaulakalns	izsakās,	ka	nepieciešama	procesuālā	pārbaude,	un	finanšu	pārbaude.	Noteikti	tas	ir	jādara,	jāveic	
audits,	kā	notiek	lietas,	kādas	ir	finansiālās	lietas	šajā	periodā,	kad	strādājam.	Jāpārbauda	lietas,	tai	skaitā	arī	
ar	King	Coffee	Service,	un	jāsniedz	atbildes.		

[A.Kaulakalns	tiek	pārtraukts	ar	replikām	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Tiek	formulēts	lēmums	balsošanai.		

	[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Izskatot	jautājumu	par	ārkārtas	konferenci	2019.gada	8.maijā,	virsvalde	nolēma:	
	

1) Atzīt,	ka	2019.gada	18.aprīlī	plkst.	10:00	nav	notikusi	virsvaldes	sēde	kvoruma	trūkuma	dēļ;	
2) Atsaukt	2019.gada	8.maijā	izsludināto	ārkārtas	konferenci	Jaunā	ielā	66,	Majoros,	Jūrmalā;	

	
Virsvaldes	locekļu	balsojums:	
Par:	3	balsis	(I.Sīmanis,	I.Plakane,	A.Kaulakalns)	
Pret:	0	
	
Pāreja	pie	nākamā	jautājuma	
	

III	LKF	grāmatvedība	
	

Sapulces	 vadītāja	 ziņo,	 ka	 tad,	 kad	 L.Laure	 izsūtījusi	 e-pastu	 par	 18.	 aprīļa	 sēdi,	 viens	 no	 biedru	 puses	
izvirzītajiem	jautājumiem	esot	bijis	par	LKF	finansiālā	stāvokļa	pasliktināšanos.		
	
Sapulces	vadītāja	informē	virsvaldei	ir	tiesības	un	pienākums	pārskatīt	tos	divus	gadus,	kuru	laikā	virsvalde	ir	
vadījusi	 LKF,	 un	 jāskatās,	 kas	 šādu	 situāciju	 ir	 radījis.	 Tā	 kā	 diemžēl	 L.Laure	 virsvaldes	 sēdi	 par	 šiem	
jautājumiem	neizsludināja,	 to	 izdarīja	 I.Sīmanis.	 	 Spriežot	pēc	atsevišķām	kontu	 izdrukām,	 ir	 darījumi,	 kas	
fiksēti	LKF	kontos	un	kas	rada	jautājumus.		
	
A.Kaulakalns	ierosina	piesaistīt	neatkarīgu,	autoritatīvu	revidentu,	un	apņemas	meklēt	neatkarīgu	kandidātu,	
lai	biedriem	nerastos	jautājumi	par	subjektīvu	viedokli.		
[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

I.Plakane	izvirza	priekšlikumu	pieņemt	konceptuālu	lēmumu	par	neatkarīga	revidenta	piesaisti	periodam	no	
2017.	gada	februāra	pārbaudei,	noskaidrot	izmaksas	un	tad	kādā	no	nākošajām	virsvaldes	sēdēm	izlemt	par	
revidenta	un	izmaksu	apstiprināšanu.	
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[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

	
Izskatot	 jautājumu,	 virsvalde	 nolēma	 piesaistīt	 LKF	 grāmatvedības	 pārbaudei	 neatkarīgu	 revidentu	
(auditu).	A.Kaulakalns	apņemas	apzināt	iespējamos	kandidātus	un	izmaksas.			
	
Virsvaldes	locekļu	balsojums:	
Par:	3	balsis	(I.Sīmanis,	I.Plakane,	A.Kaulakalns)	
Pret:	0	
	
Pāreja	pie	nākamā	jautājuma	

	
IV	LKF	Ģenerālsekretārs	

	
Sapulces	vadītāja	ziņo,	ka	LKF	kopš	2015.gada	beigām,	kad	no	amata	atkāpās	I.Agleniece,	LKF	juridiski	nav	
virsvaldes	vēlēta	ģenerālsekretāra	saskaņā	ar	LKF	dokumentiem.	

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Sapulces	vadītāja	paskaidro,	ka	Lelde	nodrošināja	tehniskās	funkcijas,	kamēr	tiek	iecelts	ģenerālsekretārs,	par	
to	saņemot	atlīdzību.	Arī	2017.	gada	februārī	un	vēlāk	virsvaldē	runāts,	ka	Lelde	kā	persona,	kas	jau	ir	valdē,	
nevar	būt	divās	pozīcijās.	

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Sēdes	 vadītāja	 turpina.	 Jautājums	 tolaik	 netika	 virzīts	 tālāk,	 bet	 šobrīd	 jautājums	 ir	 aktuāls,	 ņemot	 vērā	
situāciju	pēdējās	divās	nedēļās,	kad	netiek	informēta	virsvalde,	netiek	likta	informācija	mājas	lapā.		

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Sapulces	 vadītāja	 ziņo,	 ka	 ir	 jautājusi	 L.	 Laurei,	 vai	 mājas	 lapā	 ir	 ievietoti	 visi	 protokoli,	 bet	 saņēmusi	
pretjautājumu,	vai	kaut	kas	trūkst.		Pēc	pieejamajiem	protokoliem	nav	informācijas,	ka	būtu	pieņemts	lēmums	
par	 ģenerālsekretāra	 ievēlēšanu.	 Spriežot	 pēc	 dokumentu	 hronoloģijas,	 tāda	 lēmuma	 nav,	 virsvalde	 šādu	
lēmumu	nav	 pieņēmusi,	 virsvaldei	 pēc	 prezidenta	 ierosinājuma	 ir	 jāievēl	 ģenerālsekretārs.	 Viena	 persona	
vienlaicīgi	nevar	būt	divi	valdes	locekļi,	un	lai	gan	ir	labi,	ka	tehniskais	darbs	tiek	izpildīts,	L.Laure	vienlaicīgi	
nevar	 uzdoties	 par	 diviem	 valdes	 locekļiem.	 Ir	 jālemj,	 ko	 ar	 šo	 situāciju	 darīt	 tālāk.	 Ģenerālsekretāram	 ir	
jāstrādā	LKF	interesēs,	jānodrošina	dokumentu	aprite,	informācijas	sniegšana	un	lietvedības	uzturēšana.	

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

A.Kaulakalns	min,	ka	nav	iesniegta	informācija	par	veiktajām	darbībām,	par	to,	kāpēc	nav	veiktas	darbības	
virsvaldes	 locekļu	 uzdevumā,	 nav	 veiktas	 darbības	 pēc	 prezidenta	 vēstules,	 kas	 ir	 ģenerālsekretāra	
pienākums.	Šobrīd	uzskatāms,	ka	ģenerālsekretāra	vietas	izpildītājs	savus	pienākumus	nepilda	

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

Sapulces	vadītāja	ierosina	meklēt	ģenerālsekretāru.		

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

	

A.Kaulakalns	min,	ka	būtu	gatavs	balsot	par	to,	ka	jāizsludina	pieteikšanās	uz	ģenerālsekretāra	vietu	vai	to,	ka	
I.Sīmanis	jautājumu	izvērtē.	Ņemot	vērā,	ka	ģenerālsekretārs	nepilda	savus	pienākumus,	virsvaldes	darbs	ir	
bloķēts	un	prezidenta	darbs	ir	bloķēts.		

Sapulces	vadītāja	ierosina	jautājumu	par	ģenerālsekretāru	atstāt	atklātu.	Balsošana	nenotiek.		

	[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	
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I.Sīmanis	paskaidro,	ka	virsvaldes	mērķis	ir	veidot	federāciju,	kurā	viss	ir	godīgi	un	visiem	ir	saprotami	principi.	
Cita	mērķa	nav.		
	
[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

I.Sīmans	paskaidro,	ja	kāds	bankas	kontam	ir	pieslēdzies,	par	to	informācija	jāprasa	bankai.		
	
A.Kaulakalns	sāk	skaidrot	situāciju,	bet	tiek	pārtraukts	no	klausītāju	puses.		
	
A.Kaulakalns	skaidro,	ka	viņš	kā	virsvaldes	loceklis	ir	līdzatbildīgs	par	visiem	darījumiem	federācijas	kontos.	
A.Kaulakalns	 norāda,	 ka	 audits	 nepieciešams	 visu	 darījumu	 pārbaudei.	 Norāda,	 ka	 8.	 maijā	 ir	 izsludinātā	
nelikumīga	konference,	kuru,	kā	piemetina	I.Plakane,	virsvalde	ir	atcēlusi.		
	
[turpinās	klausītāju		replikas	pa	dažādiem	jautājumiem	ārpus	darba	kārtības]	
	
A.Kaulakalns	norāda,	ka	nepieciešams	lemt	par	nākamo	valdes	sēdi.		

[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

I.Sīmanis	 norāda,	 ka	 būtu	 tikai	 normāli,	 ka	 informatīvai	 pieejai	 bankas	 izrakstiem	 būtu	 jābūt	 arī	 visiem	
biedriem.		
	
[Replikas	no	malas,	sēdes	darbs	traucēts].	

	
Sapulces	vadītāja	ierosina	slēgt	sēdi.		I.Sīmani	piekrīt	priekšlikumam,	ka	sēdi	var	slēgt.	
Sēdes	vadītāja		paziņo,	ka	sēde	tiek	slēgta	13.59.		
	
Sapulces	vadītāja	norāda,	ka	protokols	tiks	sagatavots	30.aprīlī,	pēc	tam	tiks	izsūtīts	visiem	biedriem.		
	
Rakstisks	protokols	sagatavots	2019.gada	30.aprīlī.	Protokolā	atreferēts	virsvaldes	locekļu	teiktais,	sēdes	gaita	
un	pieņemtie	 lēmumi.	Protokolā	nav	 ietvertas	klātesošo	personu	 replikas	un	komentāri.	Pilna	 sēdes	gaita	
fiksēta	audioierakstā.		
	
	
	
Sēdes	vadītājs	Ilze	Plakane		
	
	
Protokolists	Aivars	Kaulakalns	
	
	
Protokola	pareizību	apliecinu:		Ivars	Sīmanis	
 


