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Uzaicinātie: Aldis Jubalts- pārstāv biedrību ‘’ Brīvie Ūdeņi’’, Juris Kurvins – pārstāv 

biedrību ‘’Atvars’’, Egons Grāvītis- atbildīgais par slalomu Latvijas Kanoe 

federācijā. 

 

 

Sēdes vadītājs: Lelde Laure 
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Darba kārtībā: 
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1.Biedrības ‘’Brīvie ūdeņi’’ iesnieguma izskatīšana. 

2.Biedrības ‘’ Atvars’’ iesnieguma izskatīšana. 

3.2023.gada izlases  un kalendāra apstiprināšana Slalomā. 

4. 2023.gada sacensību kalendārs Smaiļošanā un kanoe. 

5.2023.gada atlases nolikums Smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

6.SM un SMK goda nosaukumu piešķiršana 
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1.L.Laure- dodu vārdu biedrības ‘’ Brīvie Ūdeņi’’ pārstāvim Aldim Jubaltam. 

 

A.Jubalts – paldies, ka uzaicinājāt, mēs tiešām vēlamies piedalīties federācijas darbā, 

kas saistīts ar airēšanas slalomu, stājāmies ārā no federācijas jo gribējām dzīvot 

atsevišķi, bet likums un sporta dzīves vadītāji norādīja, ka tas nav iespējams, tāpēc 

mēs vēlāmies stāties atpakaļ federācijā.Man slalomā ienaidnieku nav un arī nav šeit 

federācijā tādu oponentu ar kuriem es gribētu cīnīties. Es gribētu vienkārši 

nodarboties ar šo sporta veidu un tad redzēs, tas nav tikai mans viedoklis, bet mūsu 

kluba viedoklis. Ņemot vērā, ka man aug divi mazbērni, tagad ir 12 gadus veci, es 

labprāt viņus liktu  laivās . Un dalība federācijā man šķiet ir būtiska, jo tad ar 

pašvaldībām var parunāt šo un to.  

 

L.Laure – ir iesniegti visi dokumenti, iestāšanās maksa samaksāta. Redzot sportistu 

sarakstā  divus bērnus, rodas jautājums, vai ir treneris? 

 

A.Jubalts – mums šobrīd treneru nav, jo tikai tagad sākam domāt, ka bērniem 

vajadzētu sākt nodarboties, ceru uz sadarbību ar esošajiem Latvijas treneriem, 

neesmu ne ar vienu sanaidojies, varu mierīgi noalgot treneri. Ja būs vajadzība, tad 

arī mums ir biedri, kas var iziet šos kursus un sertificēties ,un arī strādāt par 

treneriem. 

 

L.Laure – tātad šobrīd nav? 

 

A.Jubalts – nav 

 

L.Laure – kur notiek  jūsu kluba treniņi, bāze? 

 

A.Jubalsts-  nu bāzē kā tāda, mēs paši braukājam, braucam pa upēm, braucu uz 

Valmieru trenēties, esmu savus bērnus vedis bērnus uz turieni, trenējies esmu Bauskā, 

bet puikas tur nav bijuši ūdenī. Principā es Bauskā pabraukātu, pavasarī Iecavā un 

tamlīdzīgi, jo tas ir tuvu  manas dzīves vietai, jo es dzīvoju Elejā. 

 

L.Laure- vai Latvijas Kanoe federācija kaut kādā veidā ir liegusi klubam ‘’ Brīvīe 

Ūdeņi’’ startēt sacensībās? 

 

A.Jubalts – nē, nav liegusi, to nekad neesmu apgalvojis.Bet esmu diskutējis ar 

Egonu,ka mēs gribam vienlīdzīgus noteikumus visiem. 

 

L.Laure – iesniegtajā sarakstā ir ierakstīti seši sportisti, es domāju, ka Jūs zināt, ka 

pastāv sportistu definīcija, kura ir Izglītības un zinātnes ministrijā  apstiprināta 

1.11.2021.gadā, kurā ir minēts, ka par sportistu tiek reģistrēta persona, kas saniegusi 

vismaz 10 gadu vecumu un vismaz divas reizes gadā ir piedalījušiess attiecīgās 

federācijas sacensību kalendārā iekļautajās nacionālā līmeņa vai starptautiskāss 

sporta federācijas sacensību kalendārā iekļautajās sacensībās. Tā federācija reģistrē 

savus sportistus . 

 

A.Jubalts – es nezinu. 
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L.Laure – vai kāds no šiem sešiem sarakstā iekļautajiem sportistiem atbilst šiem 

kritērijiem? 

 

A.Jubalsts – vai pagātnē tas ir domāts, vai nākotnē???Vai šajā sezonā? 

 

L.Laure – Jūs šobrīd uzrādāt , ka Jums ir sportisti, es jautāju vai šie sportisti startē? 

 

A.Jubalts  - mēs esam iesnieguši sarakstu ar potenciālajiem , ja mūs uzņem federācijā 

sportistiem, kad tas notiks mēs protams piedalīsimies sacensībās un pildīsim visu ,kas 

ir nepieciešams. Šobrīd tā ir biedrība, kur ir seši potenciālie sportisti. 

 

L.Laure – tātad nav šo sportistu, bet gribu teikt, ka divi ir, veterānu līmenī startējuši 

Asociācijas rīkotajās sacensībās. 

 

A.Jubalts – mēs esma gatavi startēt jeb ,kurās sacensībās. 

 

L.Laure – Mārtiņs Onskulis, kurš ir dziimis 1994 gadā nodarbojas ar slalomu? 

 

A.Jubalts – viņs kādreiz nodarbojās, tad viņs nomainīja federāciju, pārtāvēja 

Slēpošanas federāciju- proti Kalnu slēpošanu. Viņs šobrīd atrodās Kanādā, bet viņs 

vienmēr tur nepaliks un nebūs, tad viņam potenciāli ir iespēja nodarboties ar slalomu. 

 

L.Laure –  šobrīd nevaru saprast, visi sarakstā iekļautie ir potenciālie sportisti, tad 

kāpēc Jums ir vajadzīga federācija? Jūs vēl neesat nekur satrtējuši. 

 

A.Jubalts – mēs gribētu mācīties peldēt baseinā, kurā ir ūdens, nevis vispirms 

iemācīties peldēt. Un tad ielaist baseinā ūdeni. 

 

L.Laure – Jūs piedalījāties sporta komisijas sēdē ši gada maijā, kur pārstāvējāt kluba 

‘’ Atvars ‘’ vecākus, vai vēl esošos ārpus klubus. Šajā sēdē es uzskatu , ka federācija 

tika nomelnota, ka nepilda savas funkcijas, ka federācijas sportisti neatbist 

starptautiskajam līmenim. Kā jūs to komentētu? 

 

A.Jubalts – žēl, ka līdz šim neesmu saņēmis šīs sēdes protokolu. Neesmu ar viņu 

iepazinies, bet varu šeit atkārtot, kāpēc tur piedalījos. Viss, kas saistīts 

 ar šīm domstarpībām principā uz lielāko daļu no ārpus federācijas esošajiem 

sportistiem nekādā tiešā veidā neattiecas. Tie konflikti, kuri ir bijuši, viņi ir radījuši 

situāciju, kur arī daļēji pamatoti tiek sodīti, tādi klubi, kas ir atļāvušies izstāties. 

Šobrīd vairs nav runa ne par kādām domstarpībām, federācijas nav nomelnota, tādēļ 

, ka viņa darītu sliktu, bet tāpēc, ka šis sporta veids- airēšanas slaloms šobrīd cieš 

 no tā, ka nav visi iespējamie Latvijas klubi nav iesaistīti darbā. 

 

L.Laure – Jūs droši vien esat informēts, ka IZM ir līdz 11.11.2022. noteikusi izvērtēt 

federāciju saistībā ar šo jautājumu. 
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A.Jubalts – nu ļoti labi, es tad varu darīt visu, lai šis atzinumus būtu pēc iespējas 

pozitīvāks. Bet es gan neko nezinu, man nav nekāda informācija.Es vienkārši gaidu, 

vai mūs pieņems vai nepieņems. 

 

L.Laure – tātad precizēju -  treneru nav, sportisti ir potenciāli, ja uzņems federācijā 

sāks treneties , tā es saprotu? 

 

A.Jubalts – Jā,tie ir tie paši , kas bija pirms izstāšanās, izņemot divi jaunie puiši, kas 

nākuši klāt. 

 

L.Laure – es domāju, ka jūs saprotiet, ka noteikumi paredz, ja ir bērni un notiek 

treniņi,  ir jābūt trenerim. 

 

A.Jubalts – es pieļauju, kā jā. Ja Jūs sakāt, ka tā ,tad tā. Un kādas ir manas iespējas? 

 

L.Laure – mācīties. 

 

A.Jubalts – nu tas ir forši. 

 

L.Laure – paldies Jubalta kungam. Aicinu Valdi balsot par kluba ‘’ Brīvie Ūdeņi’’ 

uzņemānu  LKF sastāvā. 

 

Balsojums: Par uzņešanu -3 

                 Pret uzņemšanu – 4 

 

Lēmums:Neuzņemt biedrību ‘’ Brīvie Ūdeņi’’ Latvijas Kanoe federācijā – jo nav 

treneru un nav aktīvu sportistu. 

 

L.Laure informē A.Jabaltu par tiesībām, šo lēmumu pārsūdzēt LKF konferencē, vai 

pēc gada visu sakārtojot atkārtoti stāties LKF.  

 

L.Laure- aicinu  beidrību , klubu ‘’ Brīvie Ūdeņi ‘’ sadarboties. Vai ir Egonam 

Grāvītim minams kaut kas šajā sakarā? 

 

E.Grāvītis – es ceru, ka Aldis darīs visu, lai izpildītu tos punktus ko Jūs norādījāt, 

ceru ka aktīvi piedalīsies. Mājas darbs ir jāizdara. 

_____________________________________________________________________ 

 

2.Juris Kurvins – es pārstāvēšu šodien biedrību, klubu ‘’ Atvars’’. 

L.Laure dod vārdu J.Kurvinam. 

 

J.Kurvins –mums situācija ir līdzīga, bet drusciņ savādāka, mēs nevaram dot bērniem 

iespēju attīstīties, redzēt kādu spožāku nākotni sportā, ja mēs neesam Latvijas Kanoe 

federācijas biedri.Vienkārši sakot, ,varam braukāt pa visādiem sētas mačiem, kaut kā 

tā. Attīstības īsti nav, protams ļoti vēlētos ,lai mūs uzņemtu. Mums ir ļoti daudz 

sportistu, tuvu trīsdemit sportistiem, gan mazi gan lieli. Ir viens treneris Aigars 

Auznieks, tulīt būs vēl divi, kursus esam izgājuši, tikai jānokārto sertifikāti. Izaugsmes 
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iespējas ir lielas, patreiz viss ir sabremzējies, šī biezputra ir tāda kāda viņa ir, baigi 

gribētos, lai viņa tāda nebūtu  un visi dzīvotu saticīgi. Ar domu par sportu. 

Aizmirstam to, un dzīvojam tālāk. 

 

L.Laure  informē par saņemtajiem dokumentiem.  

 

L.Laure – sākumā sportistu saraksts netika pievienots, vēlāk pēc mana lūguma tas 

tika atsūtīts, bet nebija minēti treneri,  tad,  e-pastā tika  norādīts, ka A. Auznieks ir 

treneris un Juris Kurvins un Toms Meiers šobrīd kārto eksāmenu. Tas bija 29. Jūlijā. 

Sazinoties ar LSFP noskaidroju, ka dokumnti uz eksāmenu nav iesniegti. No LKF 

puses abiem ir iedots atzinums. Man nesaprotamu iemeslu dēļ , dokumenti nav 

iesniegti. Eksāmeni notiek vairākas reizes mēnesī. 

 

J.Kurvins – tas galīgi nevarētu būt iemesls, mums tas viss būs. Vienkārši ir jāsaprot, 

vai vispār mums uz kaut ko iet , vai neiet. Šobrīd ir tāda situācija, teikšu atklāti, ja 

mēs turpmāk dzīvojam tā, kā dzīvojam , tad nav jēgas. Lielākais slaloma klubs 

Latvijā, respektīvi mums ir nolaidušās rokas kaut ko darīt, arī bērni to jūt. Tas, ka 

mēs noliksim tos eksāmenus ir vairāk, kā skaidrs, bet ja tas būs vajadzīgs, vai es 

vienkārši eju malā un nedaru vairāk to. Mums oficiāls treneris tagad ir Aigars 

Auznieks. Es apsolu, ka nokārtošu to eksāmenu, ja būs pozitīva atbilde. Mēs esam uz 

pauzes, jo nezinām tālāko nākotni. Mēs nevaram neko piedāvāt bērniem. 

 

L.Laure – jūs mani pārtraucāt, bet gribēju jautāt. Jūs taču no Latvijas Kanoe 

federācijas ārā neizmeta. Jūs aizgājāt labprātīgi. Šobrīt IZM ir Jūsu vecāku 

iesniegums ar vēlmi izvērtēt LKF. Es piedalījos  Sporta komisijas sēdē.  

1.aprīlī  Jūsu vecāku atdresētajā vēstulē IZM tiek minēts, ka   ‘’ Atvars ‘’ netiek 

uzņemts federācijā, bet iesniegums par iestāšanos federācijā netika saņemts. Tad es 

nevaru saprast šo ‘’ dzīvosim draudzīgi’’, bet no otras puses mēs ‘’ bombardējam’’ 

un necenšamies komunicēt, turklāt mēs ar Jums runājām pa telefonu par sportistu 

Kurvinu, kur mēs kopīgi atradām iespēju viņam startēt starptautiskajā līmenī arī LKF 

izlases komandā.  

 

J.Kurvis- jā , paldies par to. 

 

L.Laure - Nav bijis neviens iesniegums par Jūsu izcilajiem sportistiem no Jūsu puses, 

lai risinātu starptautisko sacensību jautājumu. Tad man ir daudz jautājumu. Vecāki 

raksta uz IZM, bet jūs neesat griezušies federācijā? 

 

J.Kurvins – man ar šīm vēstulēm nekāda sakara nav, tās ir vecāku vēstules, tas ir kaut 

kas cits, to būtu jārunā ar vecākiem, kas tās rakstīja, nu viņi ir cilvēki, kas mēģina 

kaut kādā veidā pastāvēt par savu bērnu tiesībām. Tā tas ir. 

 

L.Laure – vai jūs kā biedrības pārstāvis informējāt vecākus, ka izstājoties no 

federācijas iespējams būs jāsaskaras ar grūtībām, startiem sacensībās? 
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J.Kurvins – mums jau tādas domas nebija, mums bija doma, ka mums izdosies uztaisīt 

neatkarīgu federāciju. Ar tādu domu mēs izstājāmies. Labi, tā bija kļūda, tagad mēs 

to esam secinājuši, tagad tad tālāk mums ir jāstrādā kopā. 

 

L.Laure – tātad Jūs neesat saistīts nekādi ar šiem vecākiem ,kas ir parakstījušies zem 

šīm vēstulēm. 

 

J.Kurvins- neesmu saistīts, tie ir bērnu vecāki, kuriem ir sava kaut kāda kopēja grupa, 

kur viņi ir izlēmuši to izdarīt, es esmu vienkārši kluba pārstāvis. 

 

L.Laure – bet vecāki iesniegumā raksta , ka Jūs esat treneris ilgu laiku. 

 

J.Kurvins – labi, oficiāli es varu teikt, ka esmu bijis trenera palīgs, tā mēs varētu to 

nosaukt, nu tā būtu atkal tāda piekasīšanās. Sapratu ka man vajag šo sertifikātu, 

tāpēc gāju kursos. Viss būs. 

 

L.Laure – kā jūs domājat, vai biedrībai ‘’ Atvars’’ , kā bijušajam LKF biedram būtu 

jānokārto savas finansiālas saistības ar LKF , saistībā ar airēšanas trenažieri. 

 

J.Kurvins – ja tas Jums ir tik svarīgi mēs varam nokārtot. Bet es nejūtos kaut ko 

parādā. Mums tas bija dāvinājums. Bet ja tas ir būtiski, mēs viņu varam atgriezt, vai 

kaut vai samaksāt par viņu. 

 

L.Laure – runa ir par dokumentu sakārtošanu, jo A. Auznieks minēja par šiem 

grāmatvedības dokumentiem. Mums ir pamatotas aizdomas, ka dāvinājuma līgums 

sagatavots nepamatoti, vai iespējams ticis sastādīts vēlāk. Tādēl arī Jūsus biedrības 

gada pārskatā to nevar redzēt. 

 

J.Kurvins- mums ir biedrība, kur tiek veikta vienkārša grāmatvedība, un grāmatvede 

saka ,ka dāvinājumi nav jāuzrāda. 

 

L.Laure.- nav atrodams neviens LKF lēmums, par dāvinājuma faktu. 

 

L.Laure – jūsu iesniegtie sportisti tika minēti arī Latvijas Kanoe asociācijas 

iesniegumā, tagad jūsu klubā‘’ Atvars’’, tad kur īsti ir šie sportisti??Vai vecāki par to 

ir informēti? 

 

J.Kurvins – es esmu informēts, audzēkņi var būt vairākās biedrībās, tas nav aizliegts. 

Protams mēs kaut kur skaitamies. 

 

L.Laure – tieši tā , jūs tad skaitaties ‘’ Atvars’’ sportisti vai asociācijas sportisti?? 

 

J.Kurvins – viņi ir ‘’Atvars ‘’ sportisti, kāpēc asociācijā?? Asociācija  vienkārši 

iesniedz šo sarakstu. Mēs sākotnēji gribējām iestāties , kā viens biedrs, kā Latvijas 

Kanoe asociācija, ar visiem klubiem kopā, tāda bija tā ideja. 

 

L.Laure – tātad federācija gribēja iestāties federācijā? 
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J.Kurvins – tieši tā, tad sapratām, ka tā nav iespējams, bet tie ir ‘’ Atvars’’ sportisti. 

 

L.Laure – cik Jums ir nepieciešams laiks, lai sakārtotu treneru jautājumu un par šo 

trenažieri, kaut kādu skaidrojumu, kā tas ir noticis, ka Jūs to neuzrādāt ?  Likums 

paredz savādāk. 

 

J.Kurvins- nu mēnesi, ja jūs apsolaties ņemt, darīsim visu kas ir jādara. 

 

L.Laure – arī Latvijas Kanoe asociācijas mājas lapā ir nepatiesa informācija par 

Jums , kā treneri, to vajadzētu izņemt ārā. Vai tas ir izdarāms?? 

 

J.Kurvins- jā ir izdarāms. 

 

D. Zaļupe –ir jāsakārto šie daži jautājumi, sevišķi sportistu jautājumu, tad ja viņi 

pārstāv divas biedrības, tad šajā sportistu uzskaitē, kā slalomisti būs jāraksta divas 

reizes, kas nebūtu labi vienā sporta veidā uzskaitīt vienu un to pašu sportistu vairākas 

reizes. Par dāvinājumiem un ziedojumiem- viennozīmīgi varu teikt, ka tam ir jābūt 

gada pārskatā. Nepatīkamākā daļa ie tā, ka man nācās lasīt šīs vecāku vēstules. Jo šīs 

lietas mēs risinām ar ministriju , bet nerisinām ar federāciju. Un es domāju, ka nav tā 

nodalīts, ka vecāki paši kaut ko izdomāja, viņi domāju vadījās no kaut kādas sniegtās 

informācijas. Tas ir mans pieņēmums. 

Tā nav laba prakse, bet jebkurā variantā , ja sakārto šīs lietas domāju, ka nākotnē 

mēs varam runāt par biedra statusu. 

 

L. Laure – es domāju, ka mums jādod laiku sakārtot, cik Jums vajag? Jo tas būtu 

jāsakārto līdz iestājas aktīvā airēšanas slaloma sezona, un bērni var startēt utt. 

Šobrīd ir klusums ,un mēs ne kā neiegriezīsim paši negribot sportistiem. Cik Jums 

vajag laiku., nosakam termiņu. Lūdzu Jūs pats pasakiet šo laiku? 

 

J.Kurvins – nu apmēram divi mēneši. Bet varbūt to trenažieru jautājumu var 

telefoniski.? 

 

L.Laure – protams, Jūs man varat piezvanīt, bet tomēr vajadzētu šo rakstiski 

noformēt. Es tak nekur nevaru ierakstīt, ka mēs sarunājām. 

 

L.Laure – vai derēs līdz 15.01.2023.? 

 

J.Kurvins – jā nedrēs. 

 

A.Aglenieks – diskutē par datumu. 

 

Nolemts: dot laiku līdz 15.01.2023. biedrībai ‘’ Atvars’’ sakārtot savas finansiālās 

saistības ar Latvijas Kanoe federāciju; treneriem, kuri saņēmuši LKF atzinumus 

nokārtot treneru sertifikāciju, un sakārtot sportistu piederības jautājumu. 
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3.1. 2023.gada izlases slalomā apstiprināšana. 

Par- 7, pret – 0, Atturas- O. Apstiprināta LKF 2023.gada izlase Slalomā. 

 

Lai 2023.gadā turpinātos pienācīga Latvijas Kanoe federācijas (turpmāk - 

LKF) Latvijas airēšanas slaloma sportistu dalība Starptautiskās Kanoe Federācijas 

(InternationalCanoeFederation) (turpmāk - ICF) un Eiropas Kanoe Asociācijas 

(EuropeanCanoe Association) (turpmāk - ECA) sacensībās, ņemot vērā dalību ICF un 

ECA sacensībās 2022.gadā, sportiskos rezultātusnacionālajos čempionātos un citās 

sacensībās Latvijā 2022.gadā, sportiskos rezultātus starptautiskās sacensībās Lietuvā 

un Igaunijā 2022.gadā un dalību treniņos krāčūdens trasēs ārpus Baltijas valstīm 

2022.gadā, izveidot 2023.gada Latvijas airēšanas slaloma izlases – 

 

Latvijas airēšanas slaloma Pieaugušo izlase: 

Ritvars Celmiņš (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Toms Karlivāns (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Edgars Grāvītis (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Mārtiņš Plaudis (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Daila Grāvīte (Women’sKayak, Women’sCanoe,Women’sExtremeKayak) 

Emīls Varslavāns (Men’sCanoe) 

Emīls Putniņš (Men’sCanoe) 

 

Latvijas airēšanas slaloma U23 izlase: 

Edgars Grāvītis (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Ivo Kurvins (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Pēteris Dambekalns (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Lauris Lukšs (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Emīls Putniņš (Men’sCanoe) 

 

Latvijas airēšanas slaloma Junioru izlase: 

Mārtiņš Plaudis (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Edgars Lucāns (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Leonards Pāvilsons (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Linards Laidiņš (Men’sKayak,Men’sExtremeKayak) 

Viktorija DanielaIgaune (Women’sKayak, Women’sCanoe,Women’sExtremeKayak) 

Laura Elizabete Maļavko (Women’sKayak,Women’sExtremeKayak) 

Lauma Pakalnīte (Women’sKayak, Women’sCanoe,Women’sExtremeKayak) 

Emīls Varslavāns (Men’sCanoe) 

Matīss Sils (Men’sCanoe) 

Hugo Kupčs (Men’sCanoe) 

 

 

3.2. 2023.gada sacensību kalendāra slalomā apstiprināšana. 

 

Par-7, Pret-0, Pret – 0. 

 

4. Sporta Meitara  un Sporta Meistara kandidātu nosaukumu piešķiršana. 
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L.Laure- LKF ir saņēmusi divus iesniegumus, rezultāti pārbaudīti, atbilsts 

klasifikācijai. 

Belsojums: Par-7, Pret-O, Atturas-0. 

 

Lēmusms: pieškirt Sporta Meistara nosaukumu – Danielam Rafaelam Sideram 

Piešķirt Sporta Meistara kandidātu nosaukumus- Gustavam Tīrmanim un Aleksejam 

Masaitim. 

 

5. LKF sacensību 2023.gada kalendārs smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

L.Laure – informē par iesniegtajiem priekšlikumiem. Tiek apspriests katrs pasākums 

atsevišķi. 

Tiek pieņemts LKF sacensību kalendārs 2023.gadam smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

 

18.02.2023. LKF Slēpošanas sacensības. Baldone. 

18.03.2023. Sporta skolas ‘’ Spars’’ airētāju sacensības vispārējā fiziskā sagatavotībā. 

Ventspils. 

22.04.2023.Ventspils pilsētas sezonas atklāšanas sacensības. Ventspils. 

01.05.2023. LR Čempionāts garajās distancēs, Pavasara kauss. Jelgava. 

11.-14.05.2023. Pasaules kauss. Ungārija.Segeda. (Atlase uz Eiropas spēlēm k-

2 500m vīrieši). 

20.05.2023. Atlase uz Eiropas spēlēm.Limbažos. 

(k-1 500m vīrieši, k-4 500m vīrieši, 

 k-2 500m sievietes, k-1 500m sievietes, un papildus disciplīnās). 

26.-28.05.2023. Pasaules kauss. Polija. Poznaņa.( Atlase uz Eiropas spēlēm c-1 500m 

vīrieši). 

27.05.2023. LKF Jaunatnes meistarsacīkstes. Brocēni 

27.05.2023.  LKF kauss. Brocēni 

27.-28.05.2023. Atlase uz Pasaules junioru U23 čempionātu. Brocēnos. 

03.06.2023. Salacgrīvas sprints. Salacgrīva. 

09.-10.06.2023. Sudraba airi. Limbaži. 

15.-17.06.2023. Latvijas Junioru&U23 čempionāts.Limbaži.( Atlase uz Eiropas junioru 

U23 čempionātu). 

21.-24.06.2023. Eiropas spēles. Krakova. Polija. 

28.06.2023. OC Kauss jauniešiem 500m.Limbaži. 
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6-9.07.2023. Pasaules junioru U23 čempionāts. Itālija. Auronzo. 

8.07.2023. Salacgrīvas supersprints. Salacgrīva. 

14.-16.07.2023. Latvijas Čempionāts. Limbaži. (Atlase uz pasaules čempionātu). 

19.07.2023. OC Kauss jauniešiem 500m. Limbaži. 

27.-30.07.2023. Eiropas junioru U23 čempionāts. Montemora. Portugāle. 

02.08.2023. OC Kauss jauniešiem 500m.Limbaži 

09.-10.08.2023. Latvijas Jaunatnes čempionāts. Brocēni. 

10.08.2023. Latvijas studentu universiāde. Brocēni. 

19.08.2023. Ventspils čempionāts. Ventspils. 

23.-27.08.2023. Pasaules čempionāts. Duisburga. Vācija. 

30.08.- 01.09.2023. Pasaules kauss. Parīze. Francija. 

09.09.2023. Salacgrīvas kauss. Salacgrīva. 

?????.09.2023. Olympic hopes.  

07.10.2023. LR Čempionāts maratonā, Zemgales maratons. Jelgava. 

07.10.2023. Ventspils pilsētas sezonas noslēguma sacensības. Ventspils. 

09.12.2023. Sporta skolas ‘’ Spars’’ airētāju sacensības vispārējā fiziskā sagatavotībā. 

Ventspils. 

6. 2023.gada atlašu kritēriji smaiļošanā un kanoe airēšanā. 

Pieņemti 2023.gada atlašu kritēriji smaiļošaanā un kanoe airēšanā. 

Eiropas spēles . 
 

*Pamatdisciplīna  k-2 500m vīrieši – atlase Pasaules kausā Segedā – Ungārijā. 
* Pamatdisciplīna C-1 500m vīrieši – atlase Pasaules kausā Poznaņā- Polijā  
*Pamatdisciplīnas  k-1 500m vīrieši; k-4 500m vīrieši; c-1 200m vīrieši; 
   k-1 500m sievietes; k-2 500m sievietes -20.05.2023. Limbažos. 
*Papildus disciplīnās- k-1 200m  vīrieši; k-1 200m sievietes; k-2 200m mix     – 
20.05.2023. Limbažos.  
*Par papildu disciplīnu var cīnīties tikai tie sportisti, kas atlasījušies  pamatdisciplīnā. 
*Sportists var atlasīties tikai vienā pamatdisciplīnā. 
* Pieteikšanās atlasēm līdz 07.01.2023. uz e-pastu canoe@canoe.lv 
 
_____________________________________________________________ 

mailto:canoe@canoe.lv
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Pasaules Junioru&U23 Čempionāts . 
  

27-28.05.2023. Brocēnos. 
 
* Pieteikšanās atlasēm līdz 07.01.2023. uz e-pastu canoe@canoe.lv 
 
 

 

________________________________________________ 

 

Eiropas Junioru&U23 čempionāts.  

15-17.06.2023.Limbažos. 

* Pieteikšanās atlasēm līdz 07.01.2023. uz e-pastu canoe@canoe.lv 
*Ja sportists Psaules junioru U23 čempionātā ir iekļuvis finālā ,viņs var bez atlases 
startēt Eiropas junioru U23 čempionātā. 
___________________________________________________________ 
 
 
 

Pasaules Čempionāts . 
 

14-16.07.2023.  Limbažos. 
* Pieteikšanās atlasēm līdz 07.01.2023. uz e-pastu canoe@canoe.lv 
 

 
Olympic Hopes 

 
*2006.dz.g. LR junioru čempionātā.(visas laivu klasēs un distancēs). 

*2007.- 2008.dz.g.k-1 ; k-2 1000m LR junioru čempionātā. 

* k-4 visi gadi LR junioru čempionātā. 

* 2007. – 2008.dz.g. 500m un 200m-Jaunatnes čempionātā.  

* Pieteikšanās atlasēm līdz 01.05.2023. uz e-pastu canoe@canoe.lv 
 

 

________________________________________________________ 

 
 
 

mailto:canoe@canoe.lv
mailto:canoe@canoe.lv
mailto:canoe@canoe.lv
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Pasaules kausi 
* Pieteikšanās atlasēm līdz 07.01.2023. uz e-pastu canoe@canoe.lv 
 

 
________________________________________________________ 
 

Olimpiskās spēles. 

*Pasaules čempionātā 2023.gadā izcīnītās kvotas tiek izcīnītas Valstij. 

*2024.gadā izcīnītās kvotas sportists izcīna sev- atlase vairs nenotiek. 

Uzmanību! 

1)Pieteikt atlasēm var tikai ,LKF  juridiskais biedrs, kas apliecina, ka finansēs pieteiktajam 

sportistam attiecīgo pasākumu. 

2)Divas nedēļas pirms atlases jābūt iemaksātam 50% no dzīvošanas un akreditācijas 

kopējās summas.Ja sportists  atlasās, bet atsakās braukt, nauda netiek atgriezta. 

 

Maija Actiņa pamet LKF Valdes sēdi- atvienojas. 

7. LKF Domēns, e-pasti, mājas lapa. 

L.Laure informē par notikušo. 

L.Laure-sausais atlikums ir šāds. Kādu laiku man nebija pieeja e-pastam. Tad man Aigars 

Aglenieks  izsniedza citu e-pastu un atsūtīja paroli.Lai gan LKF Valde lēma par e-pastu 

pieeju nodošanu, Aigars to nepildīja. Juridiski abi domēni gan Kanoe.lv., gan canoe.lv 

pieder Latvijas Kanoe federācijai. A.Aglenieks rakstīja , ka kanoe.lv vēsturiski pieder 

Lucavsalas airiem, bet tas tā nav. Ir noskaidrots, ka tomēr pirmā mājas lapa bija Latvijas 

Kanoe federācijai ar nosaukumu  kanoe.lv, faktu arī apstiprina uzņēmumu reģistrā 

iesniegtā LKF informācija par mājas lapu. Pameklējot nedaudz vērturē lapā kanoe.lv var 

redzēt, ka Lucavsalasi airos prezidents ir bijis V.Bļinovs, valdes locekle D.Zaļupe utt. Bet 

nu viss beidzās ar to,ka abi domēni gan Canoe.lv, gan kanoe.lv ir migrējuši uz citu serveri 

un  e-pasti arī. Protams , ka tās bija izmaksas tas sastādīja virs 200 eiro. Man ir skumji, 

ka kaut kas tāds ir noticis. Nesaprotu kāpēc A.Aglenieks nepildīja LKF Valdes lēmumu. Kā 

mēs rīkosimies? A.Agleniekam ir paraksta tiesības un viņs brīvi to varēja darīt. Esmu 

iesaistītā persona, bet no manas puses A.Agleniekam nekas nebija slēgts. Aigars to 

izdarīja, no sākuma lūdza lai iedodu pieeju Uldim, ko nedevu, tālāk tika uzlauzts e-pasts , 

pārlikta LKF bankas karte uz citu e-pastu. Šī ielaušanās notika no A.Aglenieka e-pasta. 

M.Pravains- tas , kas viss notika , esmu informēts, visu to redzēju. Šāda rīcība ir sodāma . 

Nesaprotu kāpēc tas bija Aigaram vajadzīgs? To ko Lelde saka ir pilnīga patiesība. 

mailto:canoe@canoe.lv
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A.Aglenieks- man ir pakalpojuma līgums par domēna apkalpošanu, ko Lucavsalas airi 

nolēdza 2013.gadā, kad izveidoja e-pastus, treneri piekrita, kuri strādāja. Man ir rēķini 

apmaksāti , esmu slēdzis līgumu ar IT speciālistu. Skaidrs , ka uzticējos Latvijas Kanoe 

federācijai, Valdei. Vienu dienu augustā e-pasti nestrādāja. Atslēdza negaidīti, lūdzu lai 

pieslēdz atpakaļ, bija vajadzīga informācija. Federācijas nelēma, varbūt treneri būtu 

maksājuši. Skaidrs , ka domēni laika gaitā saplūda kopā, es gribēju viņus atdalīt, lai 

Lucavsalas airu domēns uz kura ir Lucavsalas airu mājas lapa, lai ir atsevišķi. Esmu par 

visu maksājis. Tagad mājas lapa Lucavsalas airi ir paralizēta.Gribu lai atgriež Luvacsalas 

airu domēnu atpakaļ, varu samaksāt. Luvasalas klubs maksāja par Kanoe federāciju. 

Klubam nav nekādu parādu, ja būtu kāds rēķins mēs samaksātu. Es ļoti negribēju , ka tā 

notiek, bet nevajadzēja tā brutāli ar spēku. Es tev Māri zvanīju, tu teici ,ka atzvanīsi. Es 

gaidīju tavu zvanu, tev nebija laika, paldies. 

L.Laure- es vēlos pateikt, ka Aigar, tu šobrīd melo, melo mums visiem. Tu saki, ka no 

2013.gada Lucavsalas airiem ir līgums par domēnu. Tas nav iespējams, tādu nevar 

noslēgt, jo domēni abi pieder Latvijas Kanoe federācijai. Tev iespējams ir līgums par 

apkalpošanu. Uzņēmumu reģistrā Latvijas Kanoe federācijai mājas lapa ir kanoe.lv, tad 

,kad tas tika ierakstīts, tavs klubs nemaz nebija dibināts, Lucavsalas airi ir dibināti 

2007.gadā. Valdes sēdes protokolos arī var atrasts daudz informācijas par to, ka 

kanoe.lv ir  Latvijas Kanoe federācijai. Aigar, Tu uzskati, ka tev ir brutāli atņemts e-pasts 

un mājas lapa. Bet es uzskatu, ka tu esi atņēmis e-pastus. Man tu meloji,lai iedodu 

pieeju, ka tev vajadzīga informācija, bet beigās izrādās , ka tu gribēji atdalīt domēnus. 

A.Aglenieks- Māri uzgaidi šoreiz.Man ir maksājuma uzdevumi 2015.gada 2.aprīļa par 

kanoe.lv mājas lapas administrēšanu. 

L.Laure- tieši tā , par administrēšanu, ne par domēnu. 

A.Aglenieks- uzgaidi drusku, man ir maksājumi,ko esmu maksājis par daudz ko. 

Lucavsalas airu domēns, nezinu,kā ir trāpijies uz Latvijas Kanoe federāciju, tas ir 

Lucavsalas airu domēns. 

M.Pravains- administrēšana ir mājas lapas apkalpošana, to ko es daru  canoe.lv. Jūs to 

vienkārši maksājat IT speciālistam. Domēns ir NIIC reģistrēts. To var pārbaudīt, tas ir jau 

no paša sākuma.Tā informācija ir publiski pieejama. 

A.Aglenieks- Māri tas ,ka noslēdzāt e-pastus ļoti smuki izskatījās, visa LKF Valde? 

L.Laure- bet tu tak noslēdzi.Man ir jautājums, 2006.gadā kanoe.lv mājas lapā ir 

informācija par sacensībām, par LKF Valdi, par Virsvaldi, bet tavs klubs ir dibināts 

2007.gadā, kaut kā nesakrīt, kā tas iespējams? 

A.Aglenieks- es svaru atbildēt.Mājas lapa bija ātrāk, nekā klubs. Paldies.  

L.Laure- kā tad ar līgumiem?? Ja judiska persona nebija?? 
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A.Aglenieks- es teicu 2015.gadā. 

L.Laure- bet mājas lapa ir ātrāk reģistrēta. Tad , kā LKF Valde tagad rīkojas? Šo 

atstājam?? 

A.Aglenieks- pirms kāds izteiksies, es ļoti lūdzu klātienē, gribēju visus dokumentus 

parādīt, un iziet no šīs situācijas. Es negribu kašķi, es vienkārši gribēju e-pastu, lai viņs 

man darbotos tālāk, un atļaujiet man administrēt Lucavsalas airu mājas lapu. 

L.Laure- abi vardi gan kanoe.lv, gan canoe.lv pieder federācijai. Mājas lapu Lucavsalas 

airi var dabūt zem cita nosaukuma. 

D.Zaļupe- viss šitas ir vairāk nekā nesmuki. Savā laikā bija tas, ka mēs pazaudējām mājas 

lapu. Mēs neesam koleģiāli strādājuši. Es esmu tiešām ļoti neapmierināta ar šo. 

G.Zujevs-Nesmuki ir sanācis, bet kaut kāds risinājums ir jāatrod. Aigars šo zinādams , 

nodarbojās ar kaitniecību, ja zināja. Jāpieņem lēmums, ko darīsim ar Aigaru. 

B.Martinsone- šādi vārdi, kā kanoe un canoe tomēr saistās ar Latvijas Kanoe federāciju, 

klubiem nevajadzētu izmantot šos vārdus savām mājas lapām. Tas ir nesmukums. Tagad 

Aigars, vēlāk kāds cits. Kur ir garantija , ka tagad tas nenotiks atkaļ. ? 

M.Pravains- tas ir tagad pilnīgs cits serveris. E-pasti vairs nav google. Arī Lelde dēļ 

goggles tika atslēgta sākumā. 

L.Laure- esmu priecīga, ka vairs nav goggle. Jo iepriekšs administrtors varēja lasīt visus 

e-astus kanoe.lv.Neviens  nemaz nenojauta vai nenojaustu , kas tas tiktu darīts. Treneri 

tos izmantoja privātām vajadzībām. Es priecājos, ka man nav šāda pieeja. 

M.Pravains skaidro par e-pastiem. 

M.Pravains- Aigar, tev e-pasta un citi  LKF valdes locekļi uzdeva jautājumus, tu negribēji 

atbildēt. 

A.Agleineiks- man e-pasts nestrādā. Nezinu nekādus jautājumus. 

M.Pravains- Aigar, tu ļoti labi zini tos jautājumus. Tev e-pasts strādāja. 

A.Aglenieks-  āa, par tiem?Es rakstīju, ka gribu klātienē sapulci, iztirzāt, lai saprastu. 

Nevis meklēt vainīgo, kāpēc viss tā notika. 

L.Laure- Aigars, tu Ētikas komisijai un valdei par vainīgo rakstiski nozīmēji mani neprasot 

neko, tad tev vajadzēja arī rakstiski atbildēt uz jautājumiem. 

A.Aglenieks, kā parakstiesīgais ar vienu vēstuli var atkal kaut ko pārslēgt un noslēgt. 

A.Aglenieks- man ir parasktiesības , bet netaisos nekur rakstīt. 

BALSOJUMS par parakstiesību noņemšanu Aigaram Agleniekam. 
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Par-5, Nebalso – 2. 

Lēmums: veikt izmaiņas uzņēmumu reģistrā- Aigars Aglenieks parstāv biedrību kopīgi ar 

vismaz vienu izpildinstitūcijas locekļiem. 

 

Diskusija par Trīszvaigžņu balvu. 

Diskusija par treneru semināru, sacensību noteikumi, nolikumi. 

 

Sēde slēgta plkst. 14:33 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs                 _______________                   Lelde Laure 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 

 

Protokolists                         _______________               Lelde Laure             

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 


