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                                                    Biedrības    „ LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJAS” 

vienotais reģ.Nr. 40008022044 

 

Valdes sēdes protokols nr.10 

 

 2021.gada 17jūnijā. ZOOM platformā. 

Sēdes sākums plkst.10.00 

 

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

pastā š.g. 12.jūnijā. 

 

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

Martinsone,  Genādijs Zujevs- attālināti,sēde ir lemttiesīga. 

 

Pieaicināts: Aigars Auznieks 

 

Sēdes vadītājs: Lelde Laure 

Protokolists: Maija Actiņa 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Iesnieguma izskatīšana par jauna biedra uzņemšanu LKF biedru sastāvā. 

2. Covid- protokola- kārtības apstiprināšana. 

3. Dažādi. 

 

 

L.Laure-informē,ka saņemts iesniegums no beidrības ‘’ Airēšanas slaloma 

apvienība’’ š.g.21. aprīlī. Parakstījis- Aigars Auznieks.  

 

Tiek dots vārds Aigaram Auzniekam. 

A.Auznieks: neesmu īpaši gatavojies. Varat uzdot jautājumus. 

 

L.Laure: iesniegumā ir atzīmēts, ka bankas konta vēl nav(21.04.2021.) vai šobrīd tas 

ir izdarīts? 

 

A.Auznieks: Dibināju klubu, lai varētu piedalīties sacensībās, ja vajadzēs atvēršu 

kontu, ja tiksim izņemti LKF. 

 

D.Zaļupe:Mērķis ar atbalsts un starts sacensībās.Šobrīd divi sportisti. Nav saprotami 

tad vairāki statūtu punkti. Ja jūsu statūtos rakstīts,ka var iestāties fiziska persona, bet 

sestajā punktā ir minētas sturktūrvienības, kā Jūs to paskaidrosiet? 

 

A.Auznieks: nevaru šo paskaidrot, tie ir satndarta statūti, šobrīd nav struktūrvienības. 

 

L.Laure: kas valdes sastāvā? 
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A.Auznieks:dibinātāju arī ir valdē, galvenais mērķis ir startēt sacensībās. 

 

L.Laure: kas ir revidents? 

 

A.Auznieks: es Jums jau teicu,ka neesmu iedziļinājies statūtos. 

 

B.Marinsone:Varbūt šie divi sportisti var startēt no cita kluba, kas ir LKF sastāvā? 

 

A.Auznieks:kā es to paskaidrošu pilsētai un atbalstītājiem? 

 

A.Aglenieks: Statūti ir ļoti līdzīgi Latvijas kanoe asiciācijas satūtiem, kur skaidri 

redzams, mērķis veidot jaunu federāciju??? 

 

A.Auznieks: esmu gatavs arī mainīt statūtus. 

 

A.Aglenieks: nosaukumā un statūtos nevar redzēt konkrētu piederību vietai un bāzes 

vietai. 

 

L.Laure:Kurā biedrībā tad ir šie divi sportisti, nokurienes startē? 

 

A.Auznieks:viņi abi ir kubā ‘’Atvars’’. 

 

L.Laure: Jūs ar biedrību ‘’ Atvars’’ izstājāties no Latvijas Kanoe federācijas, 

parakstījāties zem vēstules, kas ir mainījies attieksmē pret LKF? 

 

A.Auznieks: šobrīd nekas nav mainījies, bet vēlos lai sportisti satrtē. 

 

L.Laure: kā ar airēšanas trenežieri, kuršs atrodas pie Jums un pēc izstāšanās netika 

atdots, bet telefona sarunā minējāt,ka viņs Jum ir bilancē. Lūdzu atsūtīt dokumentus, 

Jūs to neizdarījāt. Jums jānokārto savas saistības ar LKF. 

 

A.Auznieks:pirmdien varu atsūtīt dokumentus. Ja Latvijas Kanoe federācija uzrakstīs 

attīstības plānu slalomam, tad daudzi gribēs atgriezties. Kāda mums teikšana būs vai 

dzīvotspēja???? 

 

D.Zaļupe: Attīstības plāns jāuzstrādā pašiem slalomistiem, mēs esam par sportistiem 

vienmēr. 

 

L.Laure:paldies Aigara Auznieka kungam. 

A.Auznieks atslēdzas no ZOOM. 

 

L.Laure: iesaku balsot par biedrības ‘’ Airēšanas slaloma apvienība’’ iekļaušanu 

LKF biedru sastāvā. 

 

Pret:4 

Pret attālināti:1 

Atturas:1 
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Lēmums:Neuzņemt biedrību ‘’ Airēšanas slaloma apvienība’’ Latvijas Kanoe 

federācijas biedru sastāvā. 

LKF Valdes ieteikumi: 

Pamatojoties uz Latvijas Kanoe federācijas Statūtu 4.1.punktu: 

-biedrības amatpersonām nokārtot iepriekšējās saistības ar Latvijas Kanoe 

federāciju; 

-pārstrādāt biedrības statūtus; 

-izskatīt iespēju biedrības nosaukuma maiņai; 

-atvērt biedrībai bankas kontu. 

  

Covid- protokola apstiprināšana. 

L.Laure: visi ir iepazīnušies ar protokola projektu, ko Jums izsūtīju? 

Notiek debates. 

Tiek pieņemts, covid protokols, tas tiks publicēts LKF mājas lapā un izsūtīts biedriem. 

 

Dažādi: nav. 

 

Sēde slēgta plst.11:35 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs                 _______________                   Lelde Laure 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 

 

Protokolists                         _______________                  Maija Actiņa                 

                                                   paraksts                                  paraksta atšifrējums 

 


