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BIEDRĪBAS “LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA”
VALDES NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Latvijas Kanoe federācijas (Federācijas) izpildinstitūcija ir Valde, ko ievēl
biedrības Konference uz četriem gadiem
1.2. Federācijas Valde sastāv no Federācijas prezidenta un sešiem ievēlētiem Valdes
locekļiem.
1.3. Valde darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājuma likumu un citiem Latvijas
Republikas

normatīvajiem

aktiem, Federācijas

statūtiem,

Valdes nolikumu,

Konferences lēmumiem, kā arī Valdes izdotajiem rīkojumiem.

2. VALDES KOMPETENCE
2.1. Valde pārzina un vada Federācijas darbu un lietas. Tā pārvalda Federācijas mantu
un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Konferences vai citu
institūciju lēmumiem, pārstāv Federāciju attiecībās ar trešajām personām.
2.2. Valde vada Federācijas ikdienas darbu:
2.2.1. Valde organizē Federācijas grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
2.2.2.Izskata Konferencē pieņemtos lēmumus un apstiprināmo dokumentu projektus
un nosaka Konferences sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību.
2.2.3. Organizē Konferences lēmumu izpildi.
2.2.4. Apstiprina jaunus Federācijas biedrus.
2.2.5. Organizēbiedru reģistrāciju un uzskaiti.
2.2.6.Lemj visus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējsabiedrību un organizāciju
izveidošanu vai dalību tajās, kā arī veic darbības pārraudzību.
2.2.7. Apstiprina Federācijas gadskārtējo sacensību kalendāru.
2.2.8. Apstiprina Federācijas štatu sarakstu, nosaka darba pienākumus un darba algas.
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2.2.9. Lemj visus ar Federācijas attīstību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuru
lemšana ir Konferenceskompetence.
2.2.10. Veic Federācijas īpašuma pārvaldīšanu un izmantošanu atbilstoši Federācijas
mērķiem un uzdevumiem, slēdz darījumus Federācijas darbības nodrošināšanai,
atbilstoši Federācijas budžetam.
2.2.11. Izstrādā Federācijas darbības plānu un budžetu gadam un iesniedz to biedriem.
2.2.12. Izskata un izšķir Federācijas biedru protestus un sūdzības.
2.2.13. Pārstāv Federāciju saziņā ar valsts un pašvaldības iestādēm, citām fiziskām un
juridiskām personām, sniedz paziņojumus Federācijas vārdā.
2.2.14. Atver kontus bankās, rīkojas ar naudas līdzekļiem šajos kontos un slēdz tos.
2.2.15. Izdod Federācijas biedriem un darbiniekiem saistošus rīkojumus un iekšējās
kārtības noteikumus.
3. VALDES SASTĀVS UN DARBA ORGANIZĀCIJA
3.1. Valde sastāv no Federācijas prezidenta un sešiem ievēlētiem Valdes locekļiem.
3.2. Prezidentu un Valdes locekļus ievēl Federācijas biedru Konference.
3.3. Valde no ievēlētajiem valdes locekļiem ievēl pirmo Viceprezidentu un
Viceprezidentu.
3.4. Prezidenta prombūtnes vai neesamības gadījumā Prezidenta pienākumus pilda
pirmais Viceprezidents. Prezidenta un pirmāViceprezidenta prombūtnes vai
neesamības gadījumā pienākumus pilda Viceprezidents.
3.5. Prezidents un abi Viceprezidenti var pārstāvēt Federācijas intereses katrs
atsevišķi.
3.6. Pārējie Valdes locekļi Valdes uzdevumā ir tiesīgi pārstāvēt Federāciju kopā ar vēl
vienu Valdes locekli.
3.7. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no ievēlētajiem Valdes
locekļiem.
3.8.Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības klātienē vai attālināti video platformās,
bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Kārtējo Valdes sēdi un darba kārtību izziņo
vismaz septiņas kalendārās dienas pirms tās norises dienas. Izziņoto Valdes sēdes
darba kārtību var papildināt ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu.
3.9. Nepieciešamības gadījumā Prezidents var sasaukt ārkārtas sēdi, norādot tās veidu,
norises vietu un laiku.
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3.10. Par ārkārtas sēdes sasaukšanu ir jāinformē katrs valdes loceklis vismaz
divdesmit četras stundas iepriekš, kā arī jāpaziņo par izskatāmajiem jautājumiem.
Sevišķas steidzamības gadījumos jautājuma izlemšanai var rīkot telefonaptaujas, pēc
tam iesūtot rakstisku apliecinājumu skenētā veidā vai elektroniski parakstītu.
3.11. Valdes sēdes ir atklātas, ja Valde nelemj citādi.
3.12. Valdes darbu vada Prezidents.
4. VALDES LOCEKĻU FUNKCIJAS UN ATBILDĪBA
4.1. Valdes loceklis:
4.1.1. Valdes locekļi savus pienākumus veic sabiedriskā kārtā.
4.1.2. Valdes locekļiem var uzdot atsevišķas atbildības jomas. Par atsevišķu darbu
izpildi valdes locekļi ir tiesīgi saņemt darba samaksu.
4.1.3. Nodrošina Federācijas noteikto darbības mērķu sasniegšanu un efektīvu
Federācijas darbību, kā arī Federācijas vērtības paaugstināšanu, veicot Federācijas
pārvaldi, pārraudzību un darbības kontroli.
4.1.4. Pildot savus pienākumus, veic tikai tādas darbības un tādā kārtībā, kā tas
atrunāts Biedrības Statūtos, Valdes Nolikumā, un kā to prasa Valdes locekļa
pienākumu un tiesību pildīšana Federācijā.
4.1.5. Rīkojas lojāli Federācijai un atbilstoši tās biedru interesēm, pēc savas labākās
sirdsapziņas un pārliecības, lai panāktu nepieciešamo vai visizdevīgāko iznākumu.
4.2. Valdes loceklim ir pienākums:
4.2.1. Piedalīties visās Valdes sēdēs, izņemot gadījumu, ja tam ir attaisnojošs
iemesls (slimība, komandējums);
4.2.2. Ar pienācīgu rūpību un atbildību iepazīties un izvērtēt visus Valdes
izskatīšanai

iesniegtos materiālus,

sekot

līdzi

Federācijas saimnieciskajam

stāvoklim un budžeta izpildei.
5. VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE
5.1. Par Valdes lēmumā minētā uzdevuma izpildi ir atbildīgas lēmumā norādītās
personas, kuras lēmumā noteiktajos termiņos sniedz Valdei atskaiti par lēmumu
izpildi.
5.2. Valdes lēmumi ir saistoši visiem Valdes locekļiem.
5.3. Valdes lēmumu izpildes kontroli nodrošina Prezidents.
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