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                                                    Biedrības    „ LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS” 

vienotais reģ.Nr. 40008022044 

 

Valdes sēdes protokols nr.11 

 

 2021.gada 02.septembrī.. ZOOM platformā. 

Sēdes sākums plkst.11:00 

 

Valdes sēdi sasaukusi prezidente Lelde Laure, Valdes locekļiem paziņojot par sēdi 

2021.gada  e-pastā š.g. 26.augustā. 

 

Sēdē piedalās : Lelde Laure, Diāna Zaļupe, Maija Actiņa ,Aigars Aglenieks, Māris 

Pravains, Baiba Martinsone, sēde ir lemttiesīga. 

 

Pieaicināts: Aivars Misiņš- biedrība’’ Rīgas airēšanas klubs’’, Atis Bērziņš- 

biedrība’’Brīvie ūdeņi’’ 

Uzaicināti –e-pastā 28.augustā. 

 

 

Sēdes vadītājs: Lelde Laure 

Protokolists: Maija Actiņa 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Iesnieguma (biedrības ‘’ Rīgas airēšanas klubs’’) izskatīšana par jauna 

biedra uzņemšanu LKF biedru sastāvā. 

2. Iesnieguma (biedrības ‘’Brīvie ūdeņi’’) izskatīšana par jauna biedra 

uzņemšanu LKF biedru sastāvā. 

3. Tokijas Olimpisko spēļu dalībnieka Roberta Akmeņa atskaites par 

rezultātiem apstiprināšana. 

4. SM un SMK goda nosaukumu apstiprināšana. 

5. Dažādi( treneru padome, ētikas komisija). 

      

 

 

L.Laure-ir saņemts iesniegums no biedrības Rīgas airēšanas klubs, esmu aicinājusi uz 

sarunu Aivaru Misiņu. Dod vārdu Aivaram Misiņam. 

 

A.Misiņš:Rīgas airēšanas klubs izteicis vēlmi atgriezties Latvijas Kanoe federācijā, 

lai veicinātu attīstību. 

 

D.Zaļupe: Kādi ir aktīvie sportisti? 

 

A.Misiņš:treneri- A.Misiņš, Budļevskis, sportisti aptuveni 20, kas piedalās sacensībās. 
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D.Zaļupe: Kas nodrošina klubam eksistenci? 

 

A.Misiņš:Šobrīd eksistē klubs no privātiem līdzekļiem ir sadarbība ar pašvaldību. 

 

A.Aglenieks:kas ir statūtos, kādus sporta veidus realizē?? 

 

A.Misiņš:Kā redzams RAK, pamatā attīsta airēšanas slalomu un līdzīgus sporta 

veidus. 

 

L.Laure: RAK statūtos minēts, ka apvieno juridiskus biedrus?? 

 

A.Misiņš: neredzu šķēršļus. Kāpēc nevarētu piem.,SIA būt ,ja palīdz un vēlētos 

iestāties. 

 

L.Laure: RAR ir arī Latvijas Kanoe asociācijas biedrs, kas savos satūtos dublē LKF, 

kā redzat sadarbību un attīstību? 

 

A.Misiņš:neesmu valdē, bet divas organizācijas varētu veicināt attīstību. 

 

M.Pravains: Kādus apstākļus variet radīt slaloma attīstībai? 

 

A.Misiņs: Kazas sēklī ir izveidota trase(labiekārtota teritorija). 

 

L.Laure:Vai atsakaties no pārmetumiem, ko parakstījāt izstājoties no LKF? 

 

A.Misiņš: šobrīd jā, domas ir mainījušās LKF ir īstā izlase, bet Latvijas kanoe 

asociācijā protams savā iekšēnē arī veido izlasi. 

 

L.Laure: Vai RAK Kaulakalna kungam ir parakstiesības???? 

 

A.Misiņš: Jā tā ir. Vai citiem RAK biedriem jāatbild par citu biedru izdarīto??? 

 

D.Zaļupe:Kā jūsu klubs sadarbosies, ja Kaulakalns nav nokārtojis savas saistības? 

 

M.Pravains:Statūtos jums rakstīts, ka biedri var būt no 16 gadu vecuma ar vecāku 

akceptu??? 

 

A.Misiņš: Šobrīd nav tādu biedru , ir tikai sportisti. Vēlos veidot labu sadarbību 

neskatoties uz iepriekšējo pieredzi ,ar A.Kaulakalnuir uzsāktas sarunas par valdes 

locekļa pienākumu atstāšanu. Ar E.Grāvīti varam sadarboties labi. 

 

B.Martinsone:A.Kaulakalns atkāpjas no amata, lai RAK var iestāties LKF?? 

 

M.Pravains:J a Kaulakalns izstāsies, vai atkārtoti pēc tam viņu pieņemsiet??? 

 

A.Misiņš:Šobrīd nē, kamēr nav nokārtotas lietas ar LKF. 
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A.Aglenieks: Vai uzņemsiet biedrību, kurā darbojas A.Kaulakalns? 

A.Misiņš:Nevēlos uzņemt, lai nebūtu domstarpības ar LKF. 

 

L.Laure: Bet tajā pašā laikā esat Latvijas Kanoe asociācijas biedrs??? 

A.Misiņš: Šobrīd darbojos, bet vēlos darboties LKF. 

 

A.Aglenieks: tad  šobrīd nesaprotu . 

A.Misiņš: priekšlikums atlikt līdz jautājumu sakārtošanai. 

 

L.Laure: paldies Aivaram Misiņam. 

Aivars Misiņš- atslēdzas. 

 

L.Laure:iesaku balsot par biedrības ‘’Rīgas airēšanas klubs’’ uzņemšanu LKF 

sastāvā. 

Balsojums: Pret-5,Atturas -1 , Par-0. 

 

Lēmums: Noraidīt biedrības ‘’ Rīgas airēšanas klubs’’ pieteikumu par uzņemšanu 

Latvijas Kanoe federācijas biedru sastāvā. Iemesls- biedrības ‘’ Rīgas airēšanas 

klubs’’ valdes loceklis Aivars Kaulakans nav nokārtojis savas finansiālās saistības kā 

bijušais LKF valdes loceklis līdz 7.12.2019. 

 

L.Laure dod vārdu Atim Bērziņam- biedrība’’ Brīvie ūdeņi’’. 

 

A.Bērziņs:esmu ‘’ Brīvo ūdeņu’’ valdē, nodarbojos ar airēšanas slalomu no 

1991.gada, vēlamies iestāties LKF. 

 

D.Zaļupe:Cik biedri, kas finansē? 

 

A.Bērziņš: Esam pilnīgs amatieru klubs, kodols ir sešas personas, 3 kluba dibinātāji. 

Uz Olimpiādi netaisamies braukt, bet mums klubā ir olimpietis. Tas ir pašu 

finansējums, šobrīd nav sponsoru. 

 

L.Laure: Jūs bijāt LKF biedrs, bet vēlājāties iztāties, parakstījāties zem vēsules, kas ir 

mainījies?? 

 

A.Bērziņš: kardināli nekas nav mainījies, taču LKF ir vienīgā organizācija, kura var 

pārstāvēt Latviju starptautiski. Lai attīstītu slalomu nepieciešams sadarboties, šobrīd 

aktīvi sadarbojos ar Egonu Grāvīti, veidojot trasi Bauskā. Neko labu par Latvijas 

Kanoe federāciju neesu dzirdējis nekad, tikai sliktu. 

 

D.Zaļupe: bet federāciju gandrīz 2gadus vadīja slaloma pārstāvēts Prezidents 

I.Sīmanis, un ļoti daudzus gadus Sīmanis bija viceprezidents- vadīja slalomu.LKF nav 

tik milzīga federācija. 

 

A.Bērziņs; turpinājumu redzu sadarbībā. Pašvaldības finansējums ir labi, ja vēlas 

attīstīties. 
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L.Laure: jūsu statūtos ir minēts, ka var iestāties arī kapitālsabiedrības, kā arī veidot 

struktūrvienības. 

 

A.Bērziņs:Dibinot klubu bija plānots veidot struktūrvienības dažādiem sporta 

veidiem.Tie ir veci. 

L.Laure: bet statūti nesen mainīti. 

A.Bērziņs: Satūti tika mainīti, jo mainījās juridiskā adrese un bija jānorāda patiesā 

labuma guvēji. Šobrīd nav kandidāti (SIA), kas vēlētos iestāties. 

 

L.Laure: kas trenē to divus bērnus? 

A.Bērziņs: Bērni trenējas vectēva uzraudzībā, šobrīd nav licencēta trenera. 

 

M.Pravains: Jūsu kluba statūtos ir norādītu vairāki sporta veidi. 

A.Bērziņs: neredzu domstarpības. 

 

L.Laure: Jūsu kluba valdes loceklis Jubalts ir Latvijas Kanoe asiciācijas valdes 

loceklis, kas atbil par slalomu. 

 

A.Bērziņš; varu stāties kur gribu, iestāšos visur,kur būs slaloms, jo vairāk,jo labāk. 

 

L.Laure: paldies A.Bērziņam. 

 

A.Bērziņs- atslēdzas. 

L.Laure- iesaku balsot par biedrības’’ Brīvie ūdeņi’’ uzņemšanu LKF sastāvā. 

 

Balsojums: Pret-5, Atturas-1. 

Lēmums: atteikt uzņemšanu LKF biedru sastāvā biedrību ‘’ Brīvie Ūdeņi’’, iemesls- 

Neatbistība LKF statūtu:5.2.4. punktam, 4.5.4. punktam, 4.1.punktam. 

 

Tokijas OS dalībnieka R.Akmeņa atskaites apstiprināšanu. 

L.Laure: LOK vēlas LKF vērtējumu 10 ballu skalā par R.Akmeņa startu, jo 

pieprasījām papildus finansējumu un finansējumu inventāram. 

 

Notiek vērtēšana un izvērtēšana. 

 

Lēmums: Vērtējums ‘’ 8’’(astoņi). 

 

L.Laure: Vai ir vēl kādi iebildumu , priekšlikumi??? 

 

D.Zaļupe: varētu pilnveidot secinājumus, fizioterapeita atbalsts treniņprocesā. 

 

L.Laure:uzksatu ,ka pēdējā punktā jāraksta par lielākām lietām. 

 

D.Zaļupe: lai LKF ir iespējas vismaz trīs gadu garumā attīstīt sporta veidu- 

finansiāli(starta sistēma. Motorlaivas u.c.). 
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A.Aglenieks:Pievērst uzmanību, lai ikdienā treneri būtu ar sportistiem. 

 

L.Laure: pavasarī mūsu izstrādātie LOV kritēriji tika apstiprināti. Federācija lems 

pati par sportistu apstiprināšanu un līdzekļu sadalījumu. 

 

SM un SMK apstiprināšana. 

L.Laure: visi iesniegumi pārbaudīti viss pareizi. 

Balsojums: Par-6, Pret-0, Atturas-0. 

Nolemts: SM nosaukumu piešķirt- Elizabetei Vīksnei, Melānijai Čamanei, Valteram 

Mančasam,Danielam Mežeckim. SMK- piešķirt Dāvim Zujevam, Sigitai Montai 

Dreimanei, Jānim Kaurātam, Kristai Bērziņai, Sabīnei Pīlāgai. 

 

L.Laure: treneru padomei būtu jāpārstrādā klasifikācija. 

 

L.Laure: treneru padomei nav vadītāja  un nav vadītāja ētikas komisijai. 

 

D.Zaļupe: ja ētikas komisijā vieta vakanta, tad jāsludina, ja tikai atteicās no 

priekšsēdētāja, tad jāpārvēlē. 

 

L.Laure: jāizstrādā treneru padomes nolikums, kamēr nav valdei jāpārņem funkcijas. 

Varbūt kāds var uzņemties izstrādāt nolikumu? 

 

M.Pravains: es varētu uzņemties. 

 

D.Zaļupe: Šojautājumu varētu uz nākošo sēdi. 

 

Sēde slēgta plkst. 14:15 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs                 _______________                   Lelde Laure 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 

 

Protokolists                         _______________                  Maija Actiņa                 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 


