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                                                    Biedrības    „ LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS” 

vienotais reģ.Nr. 40008022044 

 

Valdes sēdes protokols nr.9 

 

 2021.gada 11.martā. ZOOM platformā. 

 

Valdes sēdi sasaukusi prezidente, Valdes locekļiem paziņojot par sēdi 2021.gada 

3.martā   e-pastā. 

 

Sēdē piedalās : Lelde Laure, Genādijs Zujevs, Diāna Zaļupe, Maija Actiņa ,Māris 

Pravains ,Aigars Aglenieks Baiba Martinsone, sēde ir lemttiesīga. 

 

Sēdes vadītājs: Lelde Laure 

Protokolists: Maija Actiņa 

 

Darba kārtībā: 

 

1. LKF 2021.gada konference. 

2. LKF 2021.gada budžets. 

3. LKF LOV kritēriji. 

4. Dažādi. 

 

 

L.Laure-informē,ka pēc LKF statūtiem kārtējā konference jāsasauc līdz 30.04.2021. 

Šobrīd ir viens darba kārtības jautājums- gada pārskata apstiprināšana. 

 

D.Zaļupe- pēc likuma mums ir jārīko, valstī noteiktais ārkārtējais stāvoklis neko 

neatceļ. 

 

Balsojums:7-par. 

Nolemts: Latvijas Kanoe federācijas konferenci sasaukt 2021.gada 22. aprīlī 

plkst.12:00 attālināti Zoom platformā. 

 

L.Laure- informē, ka no LOK bāzes finansējums samazināts šogad par 3000 eur, 

augstu sasniegumu finansējums par gandrīz 9000 eur. 

 

LOV sportistu nauda turpmāk būs federācijas pārziņā, LOV nodarbosies tikai ar 

medicīnu. 

 

Sadalot finansējumus pa  posteņiem,materiālos,ko redzat ,ir apmēram pagājušā gada 

apjomā. Uz starptautiskajām sacensībām paredzēts viens treneris- šoferis. Uz 

Barnaulu- tikai laivu īrei. Uz Portugāli divi šoferi – treneri. Transporta īrei naudas 

nepietiek.  
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SIA ‘’Regīna S’’ apsolīja, ja J.Laurim kāds sportists atlasīsies aizvest laivas par velti 

uz Poliju un Eiropas Junioru U23 čempionātu. 

 

No LSFP treneru atalgojumam šogad paredzēts pēdējo reizi un tas sastāda 24000 eur 

uz 10mēnešiem. Tas būtu katram trenerim uz rokas + -200 eur. Tiem treneriem, kuru 

sportisti ir Zelta vai Sudraba  LOV sastāvā nevar maksāt, jo saņem jau no 

U.Semjonovas fonda. Tāpēc sadalīju pēc ranga. Finansējums paredzēts G.Zujevam, 

R.Agleniekam, J.Laurim, S.Bobkovam, A.Bogdanovai. 

 

D.Zaļupe- jārisina jautājums par transporta īri. 

L.Laure- rakstīšu vēstuli LOK par transportu, pagājušajā gadā mums tika iedalīts un 

junioru mačiem, bet to neizmatojām ,jo sacensības nenotika. 

 

G.Zujevs- Portugālē mēs laivas varan īrēt, domāju tas nebūs dārgāk. 

L.Laure- varam varbūt draudzēties ar Lietuviešiem. 

D.Zaļupe- jāsaprot cik izmaksās transporta īre, cik laivu īre. 

L.Laure-noskaidrošu. 

 

Balsojums:7-par. 

Nolemts: pieņemt LKF 2021.gada budžetu. 

 

LOV kritēriji. 

L.Laure- LOK ir uzdevis federācijai izstrādāt LOV savus kritērijus,kurus jānosūta. 

Tad LOK lems ,vai apsiprināt vai nē. Līdz aprīlim tas ir jāiesniedz.Esmu izstrādājusi 

projektu, kur iepriekšējie LOV kritēriji drusku atviegloti palielinot vietu skaitu vidēji 

par divām vietām. 

A.Aglenieks- kritēriji varbūt vēl jāsamazina. 

D.Zaļupe- nepiekrītu pārāk samazināt,jo tad atmetīs atpakaļ. 

D.Zaļupe- piedāvāju vēl par dažām vietām samazināt. 

L.Laure- varbūt iekļaujam arī Olympic hopes. 

 

Balsojums: 7-par. 

Nolemts nosūtīt LOK projektu ar izmaiņām. 

 

L.Laure- Olimpiskais drafts. Federācijā tika iesūtīti trīs pretendentu iesniegumi. 

V.Mančass, K.Dumpis, N.Mediņs. Visus trīs nosūtīju LOK. Kopā ir pieteikušies 81 

pretendents. Konkurence ļoti liela. 

 

LSFP būs vēlešānas. LKF pārstāvēs Diāna Zaļupe. 

 

LOK Ģenerālajā asamblejā LKF pārstāvēs Baiba Martinsone un Diāna Zaļupe. 

 

Ikšķiles dome ir apstiprinājusi Smaiļošanu un kanoe nodaļas izveidošanu sporta 

skolā. 

 

M.Pravains- man interesē sacensību programma, kur varētu dabūt pieejas datus. 

A.Aglenieks- centīšos atrast. 
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M.Actiņa- ko darīsim ar 1.maiju. 

Nolemts- rīkot 1.maijā LR čempionātu garajās distancēs tikai pieaugušajiem, kurā 

grupā var startēt no 15.gadu vecuma, bet sekot līdzi situācijai valstī kopumā. 

 

Sēde slēgta plkst.11:45 

 

 

 

Sēdes vadītājs                 _______________                   Lelde Laure 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 

 

Protokolists                         _______________                  Maija Actiņa                 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums  


