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                                                    Biedrības    „ LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS” 

vienotais reģ.Nr. 40008022044 

 

Biedru konferences protokols Nr.2022/1 

ZOOM platformā 2022.gada 15.marts, plkst.12:00 

 

Biedru konferenci sasaukusi valde, biedriem paziņojot 2022.gada 10.februārī , LKF 

mājas lapā , elektoniski e-pastā. 

 
 

 

Sapulcē piedalās 23 no 27 Biedrības biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar 

statūtiem  ir lemttiesīga.  

 

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’’ 

SIA ‘’Bio Ritmi Sports’’ 

Saldus novada pašvaldība 

Biedrība’’ Limbažu vārpa’’ 

SIA Olimpiskais centrs ‘’ Limbaži’’ 

Limbažu novada sporta skola 

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola 

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

Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skola 

Biedrība Jelgavas ūdens sporta klubs ‘’Barons’’ 

Biedrība Limbažu airēšanas klubs ‘’Lemisele’’ 

 Salacgrīvas ūdens sporta –atpūtas biedrība 

Biedrība SK’’ Limbaži’’ 

Sporta klubs ‘’ Lucavsalas airi’’ 

SK’’ Baldone’’ 

Rīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola ‘’ Rīdzene’’ 

Jelgavas airēšanas klubs ‘’ Zemgale’’ 

Vidzemes sporta asiciācija 

Ogres novada sporta centrs 

 

Pieaicināts: Valmieras airēšanas klubs ‘’Straume’’ 

 

Piedalās: Marija Zīle, Ludmila Lazdeniece,Māris Pravains, Maija Actiņa, Genādijs 

Zujevs. 
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Sapulces vadītājs: Lelde Laure 

Protokolists: Maija Actiņa 

 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Konferences atklāšana. 

2. Konferences vadītāja ievēlēšana. 

3. Konferences protokolista ievēlēšana. 

4. Reglamenta apstiprināšana. 

5. LKF Prezidentes ziņojums 

6. LKF Revidenta ziņojums. 

7. LKF 2020. Gada pārskata apstiprināšana. 

8. Biedrības Valmieras airēšanas kluba ‘’ Straume’’ iesnieguma izskatīšana. 

9. Revidenta vēlēšanas. 

Konference tiek ierakstīta. 

 

D.Zaļupe: ierosinu par konferences vadītāju ievēlēt LKF prezidenti L.Lauri. 

Par:21 

L.Laure: ierosinu par protokolistu ievēlēt M.Actiņu. 

Par :21. 

Reglamenta papildinājums : ziņojumiem 15 min., debatēm 5 min. 

Par:22 

LKF Prezidentes ziņojums. 

L.Laure:2021.gads Latvijas Kanoe federācijai, lai gan ar visiem 

ierobežojumiem bijis ļoti veiksmīgs. Esam noorganizējuši gandrīz visas 

sacensības, izpalika 1.maijs un LR čempionāts slalomā. 

LKF izlases sportisti ir piedalījušies: Pasaules kausos Ungārijā un Krievijā, 

Eiropas čempionātā Polijā, Eiropas junioru U23 čempionātā Polijā, Pasaules 

junioru U23 čempionātā Portugālē, Pasaules čempionātā Dānijā, Olimpiskajās 

spēlēs Tokijā – smaiļošana un kanoe airēšana. Slalomā- Pasaules kausā Čehijā, 

Pasaules junioru U23 čempionātā Slovēnijā, Eiropas junioru U23 čempionātā 

Slovēnijā, pasaules kausā- Spānijā. 

2021.gadā viens sportists airēšanas slalomā piedalījās ICF jauno talantu 

programmā, kas ļāva sportistam iegūt milzīgu pieredzi straujajos ūdens 

kanālos. 

Tāpat mūsu slalomisti piedalījās jaunajā Olimpiskajā disciplīnā- Ekstrēmais 

slaloms. 

Rezultātu apkopojums: Roberts Akmens kvalificējās Olimpiskajām spēlēm, 

tika izcīnīta 8,vieta. Eiropas Junioru U23 čempionātā Roberts Lagzdiņš 

izcīnīja 3. Vietu. Ansis Grišāns un Kristaps Laube iekļuva finālā un izcīnīja 

proporcionāli 5. Un 8.vietu. Pasaules junioru u23 čempionātā mums bija pieci 

finālisti- Roberts Lagzdiņš, Kārlis Dumpis 3r.Sammera Pojarkova, Elizabete 

Vīksna, Melānija Čamane. Melānijai un Kārlim nedaudz pietrūka līdz medaļai. 
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Pasaules čempionātā Roberts Akmens izcīnīja 3.vietu un izcili startēja k-

2 500m Aldis Artūrs Vilde un Aleksejs Rumjancevs. Olimpisko cerību 

sacensībās izcili startēja Krista Bērziņa un Melānija Čamane izcīnot medaļas. 

Vēlētos uzslavēt Danielu Rafaelu Sideru, Māri Galenieku un Mārci Galenieku 

par augstvērtīgiem rezultātiem. Pasaules kausu kopvērtējumā Roberts Akmens 

izcīnīja 2.vietu. Vēlos atzīmēt arī slalomistu vietas otrajā desmitā, kas mums ir 

ļoti augstas. Toms Karlivāns 22.vieta Pasaules kausa Ekstrēmajā slalomā. 

Ritvara Celmiņa 21.vietā. Ralfs Jurjānis sasniedz pusfinālu. 

Pateicoties Latvijas Olimpiskās komitejas un Izglītības un zinātnes ministrijai 

LKF iegādājās k-1 laivu, kas šobrīd ir nodota R.Akmeņa lietošanā, sporta 

pulkstenis, brilles un airi, kas arī ir iedoti lietošanā R.Akmenim. Tā pat pēc 

kvalificēšanās Olimpiskajām spēlēm 2020.gadā nopirktais trenažieris , tika 

novirzīts Talsu sporta skolas sportistiem, bet šobrīd to lieto R.Akmens. 

Tika atgūta laivu piekabe slalomistiem, kas ar viltu  turēta un izmantota. 

Piekabe atradās pie bijušā prezidenta Ivara Sīmaņa. 

Pēc 2021.gada rezultātiem Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā iekļauti astoņi 

sportisti: R.Akmens, A.A.Vilde,A.Rumjancevs,R.Lagzdiņš,K.Dumpis, 

K.Laube, M.Čamane, K.Bērziņa. 

Notikušas valdes sēdes, pārsvarā attālināti. 

Apstiprināts Jauns Ētikas komisijas vadītājs: Sporta Pedagoģijas Akakdēmijas 

Asociētā profesore Antra Gulbe. 

Novembra mēnesī piedalījos ICF kongresā, kur tika mainīti statūti un 

sacensību noteikumi. Ceru ,ka Māris tuvākajā laikā tos apkopos un iztulkos. 

Saistībā ar notikumiem Ukrainā Latvijas Kanoe federācija atbalsta Ukrainu un 

strikti iestājas pret karu un iebrukumu Ukrainā. Pretēju uzskatu paušana ir 

nosodāma, pretēju viedokļu paudēji netiks iekļauti Latvijas izlases sastāvā un 

nevarēs pretendēt uz valsts finansēju. 

Paldies visiem treneriem par darbu, paldies klubu un skolu vadītājiem par 

atbalstu. Paldies Valdei par ātru un operatīvu darbu. Lai mums visiem 

panākumiem bagāts 2022.gads. Un lai visur valda miers. 

 

Revidenta ziņojums. 

L.Laure: LKF revidents O.Dzenis nevar pievienoties, bet atsūtīja ziņojumu 

elektroniski. 

Tiek nolasīts LKF revidenta ziņojums. 

Pieņemts zināšanai. 

2021.gada pārskats. 

L.Laure: visiem tika izsūtīts gada pārskats, lai varētu iepazīties. Vai ir kādi 

jautājumi? 

Balsojums par gada pārskata apstiprināšanu. 

Par- 23; Per-0; Atturas-0. 

 

Biedrības Valmieras airēšanas kluba ‘’ Starume’’ iesnieguma izskatīšana. 

L.Laure: 2021.gada 3 .decembrī  LkF Valde pieņēma lēmumu neuzņemt 

biedrību Valmieras airēšanas klubs ‘’ Straume’’ par LKF biedru pēc viena 

gada darbības. Biedrība Valmieras airēšanas klubs ‘’ Straume’’ piedalās LKF 

rīkotajās sacensībās, mēģināja licencēt 25.06.2021. Rīgas airēšanas kluba 
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sportistus, kā kluba ‘’ Straumes ‘’ sportistus- aizbildinoties, ka tie tagad ir   ‘’ 

Staumes ‘’ sportisti, kas neatbilst patiesībai, jo piem., kontroltreniņos un 

sacensībās šie sportisti startē zem Rīgas airēšanas kluba (piem. Stalbovs, 

Dombrovskis, Gorovojs utt.). To var redzēt rezultātos, kas publicēti 

:results.racegorilla.com. Valmieras airēšanas klubs ‘’ Straume’’ mēģināja 

pieteikt savus sportistus Latvijas čempionātām (kas nenotika) zem biedrības 

Latvijas Kanoe asociācija, jo esot domu biedri. Neinformējot LKF startēja 

starptautiskajās sacensībās pārstāvot Latviju (ECA Junior Cap, Nordi Cap). 

Nordic Cap pirmajā publicētajā nolikumā, tika minēts, ka šīs sacensības tiek 

rīkotas saskaņā ar valstu federācijām. Sazinoties ar Igaunijas Kanoe 

federācijas prezidentu tika noskaidrots, ka viņi tika maldināti par sacensību 

organizatoriem- tam pamatojums ir tas, ka Iagunijas Kanoe federācijas logo 

tika noņemts no šī sacensību nolikuma. Vēlāk saņēmās pārmetumus no 

Zviedrijas konoe federācijas, kur nācās ilgi skaidrot , ka LKF nav nekāda 

sakara ar šīm sacensībām. Bet Valmieras airēšanas kluba ‘’ Straumes’’ 

vadītājs Krišs Ozols ir viens no sacensību organizatoriem, kas ir minēts 

nolikumā. Vāstulē, kura tika nosūtīta uz IZM, kuru parakstījis arī kluba ‘’ 

Straume ‘’ vadītājs Krišš Ozols ir minēti pārmetumi, kas neatbilst patiesībai,. 

Tika pārkāpti LKF statūtu punkti: 5.2.4 ; 5.2.5 ; 5.2.6 ; 5.2.7 ; 5.2.8 un Ētikas 

kodeksa punkti: 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.3. 

Dodu vārdu Valmieras airēšanas klubam ‘’ Straume’’. 

 

K.Ozols: labdien, tik daudz tika nosauksts. Mūsu kluba mērķis ir veiksmīgi 

darboties slalomā un pārstāvēt valsti, bet tā kā mūsuprāt nav korekti 

noteikumi, mēģinājām startēt citur, meklējām iespējas. 

 

D.Zaļupe: disus gadus strādāju LKF Valdē, šim jautājumam ir gara 

priešvēsture. Pēc neveiksmīga mēģinājuma izveidot atsevišķu atdzītu 

federāciju , sākās klubu ceļš atpakaļ uz Latvijas Kanoe federāciju. Diemžēl 

vārdi un darbi nesaskan. Ir notikušas mediācijas ar LSFP līdzdalību. Sarunas ir 

bijušas ar nepārtrauktu LKF kritizēšanu. Valmieras airēšanas klubam ‘’ 

Straume’’ bija kandidāta statuss, kur pēc gada tika pieņemts lēmums, 

neuzņemt LKF sastāvā, nemot vērā visas iepriekšs minētās darbības. 

Balsojums- Vai Latvijas Kanoe federācijas biedri akceptē Latvijas Kanoe 

federācijas Valdes pieņemto lēmumu par biedrības Valmieras airēšanas kluba 

‘’ Straume’’ neuzņemšanu Latvijas Kanoe federācijas biedru sastāvā. 

Par:23; Pret-0, Atturas:0 

Lēmums: Latvijas Kanoe federācijas Valdes lēmums par biedrības Valmieras 

airēšanas klubu ‘’ Starume’’paliek spēkā . Biedrība Valmieras airēšanas klubs 

‘’ Straume’’ nav Latvijas Kanoe federācijas biedrs. 

L.Laure: Latvijas kanoe federācijas revidents divus gadus ir bijis Oto Dzenis. 

Sadarbība bijusi veiksmīga un produktīva. Šodien mums jāievēl jauns LKF 

revidents. Ir iesūtīts viens pretendents: Sergejs Bobkovs. 

 

Balsojums: Par- 23, Pret-0; Atturas-0. 

Lēmus; Latvijas Kanoe federācijas revidents uz diviem gadiem ir Sergejs 

Bobkovs. 
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Debates, 

D.Zaļupe: LKF Valde šajā gadā strādājusi daudz, jo dokumentu klāsts ,kas 

jāiesniedz dažādās intitūcijās ir liels. Biedri ir pasīvi. Dokumentus varētu 

pieņemt varbūt optimālākus, ja biedru priekšlikumi būtu vairāk. Tie ,kas seko 

līdzi  norisēm sporta jomā sporta vadības līmenī neredzam tendences attīstībai, 

tikai atsevišķu cilvēku redzējumus. Šajā sakarā jānotiek sporta vadības 

konsolidācijai, kas nozīmē, ka līdzekļi tiks iegūti tikai no viena avota. Treneru 

attalgojums paliek konstants, bet sporta skolu pieaugums notiek nepārtraukti. 

Rudenī ir vēlēšanas , kuru rezultātā būs jauns ministrs. Iepriekšējais periods 

nav bijis veiksmīgs sportam, saskatāma nepārdomāta līdzekļu izlietošana. 

Esošā ierobežotā finansējuma ietvaros esam darbojušies veiksmīgi. 

B.Martinsone: nav ko daudz piebilst pie D.Zaļupes teiktā, vēl jāturpina darbs 

pie iekšējiem dokumentiem. 

M.Pravains: paldies saloma pārstāvjiem par sava sporta veida popularizēšanu, 

arī smaiļošana un kanoe varētu iesūtīt vairāk bildes no sacensībām. Valde ir 

pieņēmusi lēmumu par formām apbalvošanas ceremonijā. 

A.Aglenieks: var izteikt pateicību valdei un visai saimei par to,ka izturēja 

nelabvēļu spiedienu. 

G.Zujevs: noklausoties visu, atliek novēlēt, lai mums ir produktīva sadarbība, 

un visiem labu veselību. 

L.Laure: novēlu visiem panākumiem bagātu 2022.gada sezonu. Paziņoju 

konferenci par lēgtu. 

 

 

             

Konference beidzas plkst. 13:04. 

 

 

 

 

Sapulces vadītājs                 _______________                   Lelde Laure 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 

 

 

Protokolists                         _______________                  Maija Actiņa                    

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 


