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                                                    Biedrības    „ LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS” 

vienotais reģ.Nr. 40008022044 

 

Biedru konferences protokols Nr.2021/1 

ZOOM platformā 2021.gada 22.aprīlis, plkst.12:00 

 

Biedru konferenci sasaukusi valde, biedriem paziņojot 2021.gada 11.martā , LKF 

mājas lapā , elektoniski e-pastā. 

 
 

 

Sapulcē piedalās 24 no 31 Biedrības biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar 

statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Balstiesīgi 21 biedrs. 

 

Piedalās: 

Biedrība’’Latgales ūdens sporta veidu centrs ‘’DINABURG’’ 

Daugavpils Individuālo sporta veidu skola 

Ventspils pilsētas domes sporta kola ‘’Spars’’ 

Limbažu novada pašvaldība 

SIA’’Regīna S’’ 

Salacgrīvas novada pašvaldība 

SIA ‘’Bio Ritmi Sports’’ 

Brocēnu novada pašvaldība 

Biedrība’’ Limbažu vārpa’’ 

SIA Olimpiskais centrs ‘’ Limbaži’’ 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola 

Jelgavas Pilsētas Pašvaldības Iestāde’’ Sporta Servisa centrs’’-Jelgavas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola 

Biedrība Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas klubs ‘’ KC’’ 

Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola 

Bierdība Airēšanas klubs ‘’ Kaija’’ 

Biedrība Jelgavas ūdens sporta klubs ‘’Barons’’ 

Biedrība Limbažu airēšanas klubs ‘’Lemisele’’ 

 Salacgrīvas ūdens sporta –atpūtas biedrība 

Biedrība SK’’ Limbaži’’ 

Murjāņu sporta ģimnāzija 

Sporta klubs ‘’ Lucavsalas airi’’ 

Smaiļošanas klubs ‘’ Uz vilņa’’(nav balstiesīgs) 

Valmieras airēšanas klubs ‘’ Straume’’ (nav balstiesīgs) 

SK’’ Baldone’’ 
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Sapulces vadītājs: Lelde Laure 

Protokolists: Maija Actiņa 

 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Jauna biedra uzņemšana. 

2. LKF Prezidentes ziņojums 

3. LKF Revidenta ziņojums. 

4. LKF 2020. Gada pārskata apstiprināšana. 

 

Jauna biedra uzņemšana. Ikšķiles novada sporta skola. 

A.Krūmiņa: Pašvaldība ir atbalstījusi mūsu aktivitāti, ir treneris Juris Apters. 

Novads ir bagāts ar bērniem, visi ir ieinteresēti, šobrīd ir trīs grupas ar 

bērniem. 

D.Zaļupe:vislabākie novēlējumi, lai Jums izdodas. Labi, ka esiet paspējuši līdz 

teritoriālās reformas sākumam. 

L.Laure: Balsošana; 

Pret:0 

Atturās:0 

Par:22. 

Ar 2021.gada 22.aprīli Ikšķiles novada sporta skola tiek uzņemta LKF biedru 

sastāvā. 

L.Laure: ir saņemts vēl viens iesniegums no Latvijas Kanoe asociācijas, bet 

tiks izskatīts tuvākajā valdes sēdē, jo saņemts  vakar. Jāpārbauda dokumenti. 

 

Prezidentes Leldes Laures ziņojums. 

2020.gads ir bijis savādāks, pavasaris sākās ar pārtrauktām treniņnometnēm , 

daudzas tika atceltas, slalomam notika vairākas starptautiskās sacensības, bet 

smaiļošanai un kanoe lielākā daļa tika atceltas. Sākot ar jūniju realizējām 

plānotās sacensības, rudenī piedalījāmies arī starptautiskajās sacensībās ar 

labiem rezultātiem. 

Uzņemti četri jauni biedri, šodien vēl viens jauns biedrs uzņemts. Kopā:32 

biedri. Notikušas astoņas valdes sēdes, protokoli ir pieejami mājas lapā. Par 

mājas lapu atbild Māris Pravains. FB konts pavasarī tika uzlauzts, šobrīd 

kārtībā, viss darbojas, informācija pieejama. Diemžēl šogad bija darbiņš arī 

Ētikas komisijai. 

 D.Zaļupe ir LOK individuālais biedrs, L.Laure ievēlēta LOK izpilkomitejā. 

Latvijas Olimpiskā Vienība atbild tikai par medicīnu, iestādi vada Līga Cīrule. 

Šobrīd nav skaidri LOV kritēriji sportistiem. Šobrīd norit darbs pie 

MK.noteikumiem nr.508, mūsu ieteikumi nav ņemti vērā. Līdz 7.maijam 

jāiesūta koriģētie kontrolnormatīvi grupu pārcelšanai. Pārejot pie šī gada, 

sacensības maijā tiek atceltas notiks tikai atlases braucieni. 

Paldies Valdei par darbu. Novēlu būt saliedētākiem, draudzīgākiem. 

 

Revidenta ziņojums. Revidents nav pieslēdzies.L.Laure nolasa revidenta 

ziņojumu. 
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B.Martinsone: Būtu labi,ja revidents izprastu pašvaldību finansēšanas kārtību. 

 

D.Zaļupe:Izlasot revidenta ziņojumu, šķiet,ka revidents neizprot valsts un 

pašvaldības budžetu pieņemšanu, kas parasti notiek februārī, bet sportistiem ir 

vajadzības jau janvārī. Ja ieskatamies statūtos, tad federācija var sniegt 

atbalstu sportistiem. 

 

L.Laure: LKF nav divi Swedbank konti un viens Valsts kases konts, bet gan 

viens Swedbank konts un viens Valsts kases konts. LOV sportistu finansējums 

ienāca tikai martā, kad finansējums jau praktiski tika iztērēts. 

 

M.Pravains:Piekrītu Diānai un Baibai. 

L.Laure: Par gada pārskatu ir jautājumi???? Nav. 

Balsošana par gada pārskata pieņemšanu. 

Par:22 

Pret:0 

Atturas:0 

 

Dažādi. 

L.Laure: Pagaidām sacensības nenotiek, maijā noteikti nebūs. 

D.Zaļupe: Pagaidām arī treniņu procesam atvieglojumi nav paredzēti- 

pagaidām 10 cilvēku grupa ārtelpās, cerams, ka sacensības varēs atsākt jūnijā. 

Grupu kompelektēšana nākošajam gadam- pat ja sacensības notiks, kritērijus 

diezin vai varēs izpildīt. Ja kritērijus nevarēs izpildīt, tad vērtēs pārcelt ar 

kontrolnormatīviem. Uz pirmo septembri stāsies spēkā MK noteikumu 

labojumi. Varētu būt izmaiņas par minimālo audzēkņu skaitu un vecumu. 

Jautājums par prioritārajiem sporta veidiem, bet tas neskars bērnu un jauniešu 

sportu. 

 

Priekšlikums tomēr uztaisīt Whats App grupu. 

 

I.Bome:notiks virtuālās sacensības, nolikums būs nedēļas beigās. 

B.Martinsone:ceram arī ,ka ‘’ Sudraba airi’’ varēs notikt. 

 

Konference beidzas plkst. 13:59 

 

 

 

 

Sapulces vadītājs                 _______________                   Lelde Laure 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 

 

 

Protokolists                         _______________                  Maija Actiņa                    

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 


