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I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Latvijas Kanoe federācijas Airēšanas slaloma apvienības 

Valdes (turpmāk – Valde) uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju. 

2. Valde ir Latvijas Kanoe federācijas (turpmāk.– LKF) Airēšanas slaloma 

apvienības biedru ievēlēta institūcija Airēšanas slaloma apvienības darbības 

nodrošināšanai. 

 

II. Valdes darbības mērķi un uzdevumi 

3. Valdes mērķis ir panākt vienotu, ilglaicīgu un konkurētspējīgu airēšanas 

slaloma attīstību. 

4. Valdes uzdevumi ir: 

4.1. darbības koordinācija starp Airēšanas slaloma apvienības biedriem, 

treneriem, LKF Virsvaldi un citām ar airēšanas slaloma attīstības 

nodrošināšanu saistītām organizācijām, sekmējot sportistu meistarības 

un rezultātu izaugsmi; 

4.2. airēšanas slaloma apvienības darbībai nepieciešamā budžeta 

izvērtēšana un budžeta projekta apstiprināšana Valdes sēdē; 

4.3. airēšanas slaloma sacensību kalendāra projekta izstrādāšana, 

saskaņošana un apstiprināšana; 

4.4.   airēšanas slaloma sacensību nolikumu apstiprināšana; 

4.5. LKF sacensību organizēšana airēšanas slalomā, šo sacensību 

materiālās un informatīvas bāzes nodrošināšanas koordinācija; 

4.6. treneru un pedagogu profesionālās izglītības paaugstināšanas iespēju 

veicināšana; 

4.7. airēšanas slaloma apvienības darbības rezultātu izvērtēšana reizi 

gadā un šī izvērtējuma (atskaites) iesniegšana izskatīšanai LKF 

Virsvaldē. 

 



III. Valde sastāvs un darba organizācija 

5. Valdes sastāvā tiek iekļauti pieci locekļi: 

5.1. LKF prezidents; 

5.2. LKF ģenerālsekretārs; 

5.3. LKF viceprezidents – airēšanas slaloma apvienības vadītājs; 

5.5. 2 ievēlētas personas. 

6. Valdes darbu vada Viceprezidents – airēšanas slaloma apvienības vadītājs. 

7. Viceprezidents – airēšanas slaloma apvienības vadītājs: 

7.1. sasauc un vada Valdes sēdes; 

7.2. apstiprina Valdes rīkoto pasākumu plānus; 

7.3. kontrolē Valdes pieņemto lēmumu izpildi; 

8. Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos. 

Nepieciešamības gadījumā Viceprezidents – airēšanas slaloma apvienības vadītājs var 

sasaukt ārkārtas sēdi, nozīmējot tās norises vietu un laiku. Par ārkārtas sēdes 

sasaukšanu Viceprezidents – airēšanas slaloma apvienības vadītājam ir jāinformē 

katrs valdes loceklis vismaz trīs dienas iepriekš, kā arī jāpaziņo par izskatāmajiem 

jautājumiem. 

9. Valde izskata tās sēžu darba kārtībā iekļautos jautājumus un pieņem 

lēmumus, kuri var tikt virzīti tālāk attiecīgām institūcijām atkarībā no izskatāmā 

jautājuma būtības un satura. Ar Valdes sēžu darba kārtību Valdes locekļi tiek 

iepazīstināti rakstveidā vismaz trīs dienas pirms Valdes sēdes. Priekšlikumus Valdes 

sēdes darba kārtībai var iesniegt jebkurš Valdes loceklis vismaz piecas dienas pirms 

padomes sēdes. 

10. Valde ir lemttiesīga, ja Valdes sēdē piedalās vismaz trīs tās locekļi. 

11. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Ja kādā balsojumā balsu skaits ir 

vienāds, tad izšķirošā ir LKF prezidenta balss, viņa prombūtnes laikā – LKF 

viceprezidents - airēšanas slaloma apvienības vadītājs. 

12. Valdes lēmumi ir saistoši visiem tās locekļiem. Valdei ir tiesības lūgt 

sniegt rakstiskus paskaidrojumus tās locekļiem, ja tie nepilda Valdes lēmumus. 

13. Valdes sēdes ir atklātas, ja Valde nelemj citādi. 

14. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolēšanu organizē LKF 

ģenerālsekretārs. Valdes sēžu protokoli tiek glabāti LKF. 

 


