Pielikums 1

Individuālie SFS treniņi
LOV A un B vienības
sportistiem

23.02.202130.06.2021

3.

Treniņnometne LOV A
un B vien.sportistiem,
sprainga pratnerim,
trenerim

08.01.2021-12.02.2021

4.

STS treniņnometne LOV
A un B vien.sportistiem, 01.05sprainga pratnerim,
08.05.2021
trenerim

5
6.

WKF Jauniešu līga C
vienības sportistam
WKF Jauniešu līga C
vienības sportistam

04.0511.05.2021
29.0604.07.2021

30 treniņi

2

35

4

7

2

6

Katrīnas iela
12, Rīga

Madonas nov.,
Latvija

Izdevumi
kopā

400

400

750

4 AAE (Dubaja)

8

2230
Dažādi Pakalpojumi

2.

Andreja
2 saharova 13A,
Rīga

2260

Īre un noma

Speciali aprīkotu telpu īre
23.02.2021LOV A un B vienības
30.06.2021
sportistu treniņiem

Pasākuma
norises vieta

2122
Pārējie komandējumu
un darba braucienu
izdevumi

1.

Dalībnieku
skaits

Dienu skaits

2121
Ārvalstu kom. dienas
nauda

Pasākuma
Pasākuma nosaukums sarīkošanas
laiks

Dienas nauda

Npk.

2112
Pārējie komandējumu
un darba braucienu
izdevumi

2111

3000

252

8850

100

Kipra,
Limassol
Horvātija,
1
Porec

352

644

252

5850

100

750

915

480

550.18

4124

7315.18

1559
1030.18
400

750

12941.18

Pielikums 2

Noteikumi par Latvijas Karatē Federācijas disciplinārlietu komiteju
1. Latvijas Karatē Federācijas (turpmāk – LKF) disciplinārlietu komiteja (turpmāk –
disc. kom.) ir brīvprātīga struktūra, kuras mērķis ir kontrolēt LKF iekšējo reglamentējošo dokumentu
atbilstību spēkā esošajai LR likumdošanai, kā arī tiesisko attiecību sakārtošana starp LKF locekļiem,
starp LKF locekļiem un viņu pārstāvjiem, starp LKF locekļu pārstāvjiem un starp LKF locekļiem
un/vai viņu pārstāvjiem un trešajām personām.
2. Disciplinārlietu komitejas pienākumos ietilpst:
1) tādas dokumentācijas izveidošana, pārbaude, izstrāde un iesniegšana LKF valdei, kas
reglamentē:
- а) LKF locekļu savstarpējās tiesiskās attiecības (tostarp LKF statūti, Noteikumi par tiesnešu
komiteju, Noteikumi par treneru komiteju, Noteikumi par disciplinārlietu komiteju, ietverot arī visus
papildinājumus un pielikumus);
- b) tiesiskās attiecības starp LKF locekļiem un viņu pārstāvjiem;
- c) tiesiskās attiecības starp LKF locekļu pārstāvjiem;
- d) tiesiskās attiecības starp LKF locekļiem un/vai viņu pārstāvjiem un trešajām personām;
- e) ētiskās normas visām personām, kuras ir LKF sastāvā vai kurām ar LKF ir tiešas attiecības;
2) kontrole pār to noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz LKF locekļiem un LKF esošajām
personām (kā arī personām, kurām ar LKF ir tieša saistība);
3) rekomendāciju un lēmumu pieņemšana un iesniegšana LKF valdei apstiprināšanai, ja LKF
loceklis vai LKF esoša persona ir pārkāpusi atsevišķus iepriekš minēto noteikumu punktus vai kādus
to dokumentus.
3. Disciplinārlietu komitejas darba principi ir:
- objektivitāte;
- taisnīgums;
- godīgums;
- darbs bez kompromisiem.
Disciplinārlietu komitejas loceklis var būt jebkurš oficiāls LKF locekļa pārstāvis (ko pieteicis
organizācijas vadītājs), kurš sasniedzis 30 gadu vecumu, kuram ir karatē kvalifikācija vismaz 1
piešķirtās melnās jostas līmenī vai kurš vismaz 10 gadus ir saistīts ar karatē. Ja kandidāts neatbilst
iepriekš minētajiem kritērijiem, tad tās organizācijas vadītājam, kura pieteica šo kandidātu, kopā ar
pieteikumu ir jāiesniedz arī pavadvēstule ar paskaidrojumu, kāpēc tieši šis kandidāts tika pieteikts
disciplinārlietu komitejai.
4. Disciplinārlietu komitejas locekļu savstarpējo attiecību principi un prasības pret tiem:
- patiesa interese un entuziasms;
- pamatdokumentu pārzināšana, uz kuriem disc. kom. locekļi balstās lēmumu pieņemšanā;
- jurisprudences galveno pamatprincipu izpratne;
- cienošas attiecības starp kolēģiem.
5. LKF disciplinārlietu komitejas struktūra:
Disciplinārlietu komitejas priekšsēdētājs
Disciplinārlietu komiteja
Ētikas komisija

Juridiskā nodaļa

5.1. Disciplinārlietu komitejas priekšsēdētājs ir atbildīgs par komitejas darba organizēšanu un pārstāv
komitejas intereses LKF valdē, veic komitejas tiešo pārvaldi un ir atbildīgs par tādu jautājumu risināšanu,
kas saistīti ar komitejas darbību, bet kuriem nav vajadzīga konkrēta balsošana.
Iepriekš minēto noteikumu pārkāpumu gadījumos viņš pieņem rakstiskus iesniegumus un, ja vajadzīgs, arī
citus pierādījumus (foto, videomateriālus u.tml.).
Ja disc. kom. priekšsēdētāja nav konkrētā publiskā pasākumā, tad šo funkciju var deleģēt kādam no šajā
pasākumā klātesošajiem disc. kom. locekļiem.
5.2. Disciplinārlietu komitejas locekļi ir atbildīgi par šo noteikumu 2. apakšpunktā minēto pienākumu
izpildi.
Disciplinārlietu komiteja sastāv no 5 (pieciem) DAŽĀDU LKF locekļu organizāciju pārstāvjiem
(pa vienam no katras organizācijas), lai nodrošinātu maksimālu pieņemamo lēmumu objektivitāti. Lēmumi
tiek pieņemti ar balsu vairākumu, ar nosacījumu, ka balsošanā piedalās visi 5 locekļi (vai visi tajā brīdī
esošie locekļi), un tiek iesniegti valdei apstiprināšanai. Ja lēmuma pieņemšanas brīdī kāds no disc. kom.
locekļa viedokļiem ir pretrunā ar vairākuma viedokli, tad šo “īpašo viedokli” var atspoguļot gala
dokumentā.
Ja radusies “interešu konflikta” situācija pret vienu vai diviem disciplinārlietu komitejas locekļiem,
tas šis/šie disc. kom. locekļi var piedalīties jautājuma apspriešanā, lai visi konflikta dalībnieku viedokļi
tiktu uzklausīti, bet viņi nedrīkst piedalīties balsošanā. Atlikušie “objektīvie” disc. kom. locekļi ar balsu
vairākumu pieņem rekomendējošu lēmumu. Ja radusies neatrisināma situācija – 50% pret 50%, tad ABI
risinājuma varianti tiek nodoti izskatīšanai valdē.
5.3. Ētikas komisija – disciplinārlietu komitejas funkcija konkrētu jautājumu un sūdzību izskatīšanā, kas
saistīti ar LKF locekļa vai tā pārstāvja LKF pieņemto ētisko normu pārkāpumiem (šo noteikumu pielikums
Nr. 1).
5.4. Darba gaitā ar šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem disc. kom. ir tiesības piesaistīt
konsultācijām trešās personas kā ekspertus, kuriem ir acīmredzama kvalifikācija konkrētajā jautājumā. Šim
nolūkam juridiskā nodaļa var sastāvēt no viena (vai vairākiem) konsultanta, kam ir juridiskā izglītība un
kurš labi pārzina jurisprudenci. Šis konsultants strādā bez atlīdzības (vai par samaksu), kontrolējot un
pārbaudot LKF reglamentējošo dokumentu atbilstību spēkā esošajai LR likumdošanai.
6. Disciplinārlietu komitejas locekļu pienākumi un tiesības.
6.1. Disciplinārlietu komitejas locekļiem ir pienākums:
6.1.1. attālināti piedalīties disciplinārlietu komitejas darbā, apspriežot jautājumus, kuriem nav tūlīt
nepieciešams parakstīts lēmums, pa tālruni un e-pastu vai ar īsziņu un WhatsApp palīdzību u.tml.
6.1.2. tieši piedalīties disciplinārlietu komitejas darbā, ja jāapspriež jautājumi, kuriem ir nepieciešams
parakstīts lēmums.
6.1.3. cik iespējams, piedalīties visos LKF publiskajos pasākumos, izpildot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā
minēto.

6.1.4. ievērot LKF pieņemtos ētisko normu noteikumus.
6.1.5. apzinīgi izpildīt savus amata pienākumus.
6.2. Disciplinārlietu komitejas locekļiem ir tiesības:

6.2.1. kopā izstrādāt “LKF disciplinārlietu komitejas noteikumus” un, ja nepieciešams, šo
noteikumu labojumus un papildinājumus.

6.2.2. iesniegt valdei izskatīšanai LKF reglamentējošās dokumentācijas (tostarp LKF statūtu,
Noteikumu par tiesnešu komiteju, Noteikumu par treneru komiteju, Noteikumu par disciplinārlietu
komiteju, ietverot visus papildinājumus un pielikumus) labojumu projektus.
6.2.3. kontrolēt, lai visi LKF locekļi un visas LKF esošās personas (tostarp arī personas, kurām ir tieša
saistība ar LKF) ievērotu LKF pieņemtās ētiskās normas visos ar LKF darbību saistītajos un arī
nesaistītajos pasākumos.

6.2.4. kopā izstrādāt rekomendācijas un lēmumus, ja LKF loceklis vai LKF esoša persona ir
pārkāpusi atsevišķus LKF reglamentējošās dokumentācijas punktus vai tās dokumentus (tostarp
LKF statūtus, Noteikumus par tiesnešu komiteju, Noteikumus par treneru komiteju, Noteikumus par
disciplinārlietu komiteju, ietverot visus papildinājumus un pielikumus).
6.2.5. reizi 4 gados (vai biežāk, ja radušie ārkārtēji apstākļi) ievēlēt disciplinārlietu komitejas
priekšsēdētāju no komitejas locekļu vidus (ar balsu vairākumu, ar nosacījumu, ka balsošanā
piedalās visi tajā brīdī esošie komitejas locekļi) un pieteikt kandidatūru apstiprināšanai LKF valdē.
Ja radusies neatrisināma situācija – 50% pret 50%, tad ABI risinājuma varianti tiek nodoti
izskatīšanai valdē.
7. Disciplinārlietu komitejas locekļu pieņemšanas un izslēgšanas nosacījumi:
7.1. disciplinārlietu komitejas locekļu kandidātiem jāiesniedz apstiprināta parauga rakstisks
iesniegums LKF valdei, ko parakstījis LKF ietilpstošās organizācijas vadītājs (šo noteikumu pielikums
Nr. 2).
Iesniegumu parakstījušais vadītājs ir atbildīgs par kandidāta atbilstību norādītajam amatam.
7.2. disciplinārlietu komitejas locekļu izslēgšanas nosacījumi ir šādi:
- rakstisks disciplinārlietu komitejas locekļa iesniegums (brīvā formā) vai
- disciplinārlietu komitejas lēmums, kas saistīts ar disciplinārlietu komitejas locekļa disciplinārajiem
pārkāpumiem, vai
- disciplinārlietu komitejas lēmums, kas saistīts ar to, ka kāds disciplinārlietu komitejas loceklis
regulāri neizpilda savus pienākumus.
Disciplinārlietu komitejas lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ar nosacījumu, ka
balsošanā piedalās visi tajā brīdī esošie komitejas locekļi. Ja radusies neatrisināma situācija – 50%
pret 50%, tad ABI risinājuma varianti tiek nodoti izskatīšanai valdē.
Pieņemtā lēmuma protokols ar iemesla norādi un visu atbildīgo personu parakstiem paliek LKF
sekretariātā, bet viens tā eksemplārs tiek nosūtīts personai, par kuru šis lēmums tika pieņemts.
Lēmumu var pārsūdzēt LKF valdē 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas brīža.
8. Dokumenti, kas LKF disciplinārlietu komitejas locekļiem jāņem vērā savā darbā:
8.1. likums par LR biedrībām;
8.2. LR sporta likums;
8.3. LKF statūti;
8.4. LKF disciplinārlietu komitejas noteikumi (tostarp to pielikumi).

9. Pielikumi.
Pielikums Nr. 1 – Latvijas Karatē Federācijas locekļu ētikas noteikumi
Pielikums Nr. 2 – Iesniegums par dalību disciplinārajā komitejā
Pielikums Nr. 3 – LKF disciplinārās komitejas PROTOKOLS par pārkāpumu konstatēšanu

Andrejs Vinokurovs
Žanna Vasiļjeva
Vitālijs Mišins
Ivars Pričins

Aleksandrs Drozdovs

Pielikums 3
Latvijas Karatē Federācijas locekļu ētikas noteikumi
(obligāti jāievēro visām juridiskām un fiziskām personām, kurām jebkādā veidā ir saistība ar Latvijas
Karatē Federācijas darbību)
1. Vispārējie noteikumi
1.1
Latvijas Karatē Federācijas locekļu (turpmāk – LKF locekļu) ētikas noteikumi ir izstrādāti,
pamatojoties uz Latvijas Sporta likumu, līgumu ar Latvijas Sporta federācijas padomi un Latvijas Karatē
Federācijas (turpmāk – federācija) statūtiem, kā arī Pasaules Karatē Federācijas (turpmāk – WKF) un
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (turpmāk – SOK) statūtiem un noteikumiem. Šie noteikumi nosaka
LKF locekļu uzvedību, kas viņiem jāievēro, veicot savu darbību kā LKF loceklim.
1.2. LKF loceklim savā darbībā jāievēro Latvijas Republikas likumdošana, Starptautiskās Karatē
federācijas statūti un LKF statūti, kā arī federācijas valdes un komiteju lēmumi.
1.3. LKF loceklim vienlīdzīgi jāsaglabā sava pašcieņa un jāciena citi LKF locekļi, kā arī jāciena citas
amatpersonas un cilvēki, ar kuriem šis loceklis saskaras saistībā ar savas kā LKF locekļa darbības izpildi.
1.4. Personiskajā uzvedībā un sadzīvē LKF loceklim jāievēro vispāratzītās morāles un uzvedības normas,
kā arī jāuztur LKF locekļa autoritāte.
1.5. LKF loceklim jāatturas no tādas rīcības, paziņojumiem un darbībām, kas varētu kompromitēt viņu
pašu, viņa pārstāvētās struktūrvienības, federācijas valdi un federāciju kopumā.
1.6. LKF locekļu savstarpējās attiecības jāveido uz vienlīdzības pamata. LKF loceklim lojāli jāizturas pret
citiem LKF locekļiem neatkarīgi no to sociālā statusa. LKF locekļiem savs darbs jāveido uz brīvas
kolektīvas apspriešanas un jautājumu risināšanas principiem, cienot viedokļu daudzveidību, nepieļaujot
konfliktus un mēģinot rast veidus, kā varētu atrisināt domstarpības starp LKF locekļiem. LKF locekļi
nedrīkst uzspiest savu viedokli ar draudiem, ultimātu vai līdzīgām darbībām.
1.7. LKF locekļiem aktīvi un konstruktīvi jāpiedalās federācijas komiteju darbā, jāpakļaujas
apstiprinātajiem lēmumiem, tostarp tiem, kas attiecas uz kārtības uzturēšanu un šīs iestādes reglamenta
ievērošanu, viņi bez attaisnojošiem iemesliem nedrīkst kavēt komiteju sēdes vai aiziet pirms sapulces
beigām.
1.8. Nav pieļaujama patvaļīga darbība, pārtraucot sēdi, sapulci vai konferenci:
1) aizejot no sēdes zāles, tā parādot savu protestu, vai aizejot pirms sēdes beigām citu iemeslu
dēļ, kas nav atzīti par attaisnojošiem;
2) sākt runāt bez uzaicinājuma, runāt par dienas kārtībā neietilpstošu jautājumu vai runāt par
kaut ko citu, nevis dienas kārtības jautājuma būtību;
3) skaļi izsaukties un pārtraukt citu personu uzstāšanos.

1.9. Piedaloties darbā, federācijas loceklim jābūt taktiskam un jāizrāda cieņa pret citiem federācijas
locekļiem vai citām klātesošām personām sapulcēs vai konferencēs. Viņš nedrīkst savā valodā izmantot
rupjus un aizskarošus izteicienus, kas aizskar federācijas locekļu un citu personu godu un cieņu, kādu
nepamatoti apvainot, apzināti izmantot nepatiesu informāciju, aicināt uz nelikumīgu un vardarbīgu
rīcību un diskriminēt kādu nacionalitātes, rases, dzimuma vai konfesijas dēļ.
1.10. Ja federācijas loceklis pārkāpj šos noteikumus, viņš var tikt sodīts ar kādu no šo noteikumu
pielikuma Nr. 1 1.6. apakšpunktā minētajām darbībām.

2. Publiskās informācijas un LKF locekļa uzstāšanās ētika

2.1. LKF loceklim, uzstājoties dažāda veida masu informācijas līdzekļos un sniedzot publiskus
paziņojumus, jāizmanto tikai uzticami un pārbaudīti fakti.
2.2. Runai jābūt korektai, nedrīkst aizskart citu cilvēku un amatpersonu godu un cieņu un apvainot
federācijas lietišķo reputāciju.
2.3. Sniedzot informāciju valsts varas iestādēm vai masu informācijas līdzekļiem par savu darbību, jābūt
informatīvi precīzam, bet darbība federācijas ietvaros jāsaskaņo ar federācijas valdi, lai neciestu
federācijas tēls.
2.4. Ja publiskajās runās un paziņojumos vai publikācijās ir sniegti apšaubāmi fakti, kā arī ir aizskarts citu
cilvēku, amatpersonu vai federācijas reputācijas gods un cieņa, tad LKF loceklim turpat, kur tika sniegta
apšaubāmā informācija, publiski jāatzīst tas, ka viņa izteikumi bijuši nekorekti un (vai) apšaubāmi un
jāatvainojas tam, kura lietišķā reputācija tikusi aizskarta.
3. Publiskajai informācijai par sportisko darbību federācijas sastāvā jāatspoguļo:
1) dalībnieka nosaukums – “Latvijas Karatē Federācija”;
2) informācija par LKF sponsoriem (par kluba sponsoriem tikai ar rakstisku federācijas valdes
atļauju);
3) izlases galvenā trenera vārds un uzvārds;
4) sportista kā LKF izlases locekļa vārds un uzvārds (kluba nosaukums un trenera uzvārds);
5) pasākuma, uzstāšanās apraksts un sasniegtie rezultāti.
3.1. Ja ir sasniegumi (līdz 7. vietai (ieskaitot)) Eiropas čempionāta vai Pasaules čempionāta līmeņa
starptautiskās sacensībās, tad izlases galvenajam trenerim sacensību pēdējā dienā ģenerālsekretāram
jāsniedz iepriekš norādītā informācija, kas jāapstiprina ar vizuāliem materiāliem.
Tāpat 5 (piecu) dienu laikā pēc sacensību beigām izlases galvenajam trenerim jāiesniedz aizpildīta tabula:

Nr.
1

2

Sacensību
nosaukums, vieta
(pilsēta, valsts)
18. Eiropas Karatē
Federācijas kadetu,
junioru, U-21
čempionāts (Steira,
Austrija)
18. Eiropas Karatē
Federācijas kadetu,
junioru, U-21
čempionāts (Steira,
Austrija)

Sacensību
datumi
(precīzi)

Sportista vārds,
uzvārds,
dzimšanas gads

16.-18.
09.17.

16.-18.
09.17.

Dalībnieku
skaits
attiecīgajā
disciplīnā

Valstu
skaits

siev. Junioru
Kumite
+59 kg

34

34

2001.-2005. g. Andrejs Bērziņš
2006.-2007. g. Jānis Ozoliņš
2008.-2017. g. Pēteris Eglītis

siev. Junioru
Kata

50

50

2002.-2004. g. Jānis Ozoliņš
2005.-2008. g. Andrejs Bērziņš,
Aleksandrs Liepiņš
2009.-2017. g. Pēteris Eglītis

Izcīnītā
vieta

Svara kategorija,
disciplīna

Jana Ozoliņa
(01.11.1999.)

1

Jana Ozoliņa
(01.11.1999.)

1

Sportista trenera/-u
vārds/-i, uzvārds/-i

4. Sportista LKF izlases formastērpa valkāšanas ētika un uzvedības ētika
4.1. LKF locekļu sportistiem federācijas pasākumos jāizpilda visas pasākumu organizatoru prasības, bet,
izbraucot uz sacensībām, jāievēro sportiskais režīms.
Starptautiskās sacensībās jāuzstājas tikai oficiālajā LKF komandas izlases formastērpā. Jābūt tīram
karatē-gi (kimono) un ekipējumam, kas apstiprināts WKF noteikumos.
4.2. Izvietot jebkāda veida reklāmu oficiālo sacensību laikā uz sportista apģērba vai arēnā drīkst tikai,
saskaņojot ar federācijas valdi. Visos federācijas oficiālajos pasākumos sportistiem jābūt tikai federācijas
komandas izlases oficiālajā formastērpā.
4.3 LKF locekļa sportistam aizliegts izmantot dopinga līdzekļus un metodes. Viņam noteiktajā kārtībā
jāievēro dopinga kontroles pārbaudes (WADA).
4.4. LKF locekļa sportistam nepieciešams savs ekipējums, kas apstiprināts WKF noteikumos. Ekipējumam
jāatbilst sportista izmēram un jābūt bez bojājumiem.

4.5. Uz apbalvošanas pjedestāla oficiālās WKF sacensībās LKF locekļa sportistam ir pieļaujami divi
apģērba veidi: karatē-gi (kimono) vai LKF izlases sportista formastērps.
1) Uz karatē-gi (kimono) krūšu daļas kreisajā pusē jābūt federācijas emblēmai vai Latvijas
simbolikai (izmēram jāatbilst WKF noteikumiem). Saskaņā ar federācijas valdes lēmumu var
būt izvietots federācijas ģenerālsponsora logotips uz labās piedurknes (izmēram jāatbilst
WKF noteikumiem), kā arī uz kimono var būt citas WKF apstiprinātās zīmes un simboli.
2) Uz LKF izlases sporta tērpa jābūt LKF valdes apstiprinātiem federācijas sponsoru logotipiem.
4.6. Uz pjedestāla ir atļauts turēt Latvijas karogu. Karoga izmērs nedrīkst pārsniegt 1 m х 2 m.
4.7. Aizliegts valkāt kluba formastērpus ar kluba emblēmu vai kluba sponsoru logotipiem oficiālās WKF
sacensībās (ja nav Latvijas izlases sporta tērpa, sportists var valkāt neitrālu sporta tērpu ar ražotāja
logotipu).
4.8. Starptautiskās sacensībās visiem LKF locekļiem, kuri ir pasākuma dalībnieki, aktīvi jāatbalsta visi LKF
sportisti, kuri piedalās sacensībās.

Pielikums Nr. 1
LKF locekļu ētikas ievērošanas kontrole un atbildība par pārkāpumiem
1.1. Federācijas locekļa atbildība:
• norīkot personu, kura ir atbildīga par ētikas normu ievērošanu. Norīkotā persona ir atbildīga par
iepazīšanos ar federācijas ētikas prasībām un federācijas locekļu vadības, treneru, tiesnešu,
sportistu, vecāku un pavadošo personu uzvedības kodeksu;
• rūpēties par to, lai visi norādījumi atbilstu tradicionālā un sporta karatē ētikas normām;
• ar pedagoģiskajām un izglītības metodēm panākt, lai treneru, tiesnešu, sportistu, vecāku un
pavadošo personu uzvedība visos federācijas sporta pasākumos atbilstu federācijas ētikas
normām un uzvedības kodeksam;
• nodrošināt, lai visi lēmumi tiktu pieņemti atbilstoši federācijas ētikas normām un uzvedības
kodeksam.
1.2. Kontroli pār to, kā LKF locekļi ievēro šos noteikumus, veic LKF disciplinārlietu komiteja un federācijas
valde. Disciplinārlietu komitejas un valdes locekļiem ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus,
lai LKF locekļi ievērotu šos noteikumus (izteikt aizrādījumus un piezīmes, veikt pārrunas u.c.).
LKF disciplinārlietu komiteja izskata jautājumu par to, vai LKF loceklis, viņa pārstāvis vai ar LKF
locekli saistīta persona ir pārkāpusi šos noteikumus, un pieņem lēmumu par pārkāpēja saukšanu pie
atbildības. Šis lēmums tiks nosūtīts LKF valdei. LKF valde apstiprinās šo lēmumu vai veiks tajā savus
labojumus, un pēc tam lēmums stāsies spēkā. Jebkurā gadījumā lēmums jāpieņem publiski, un par to
jāpaziņo visiem LKF locekļiem.
LKF valde ir atbildīga par šāda pieņemtā lēmuma izpildi.
Ja ir nopietns pārkāpums, kas var izraisīt balsstiesību ierobežojumus vai izslēgšanu no
federācijas, tad LKF valde var neapstiprināt lēmumu patstāvīgi, bet pieteikt jautājumu apspriešanai
Kopsapulcē.
1.3. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības vērsties federācijas disciplinārlietu komitejā vai
valdē ar rakstisku iesniegumu, lai tiktu izskatīts jautājums par federācijas locekļa, federācijas locekļa
pārstāvja vai ar federācijas locekli saistītas personas neētisku uzvedību. Iesniegumā jābūt iesniedzēja
datiem, notikuma datumam un apstākļiem, pretenzijas būtībai un iesniedzēja (arī liecinieka (ja ir))
parakstam, kā arī pievienotiem foto vai videomateriāliem.
1.4. Disciplinārlietu komitejai vai valdei ir tiesības ieteikt LKF loceklim sniegt rakstiskus paskaidrojumus
par to, kāpēc viņš ir pārkāpis šos noteikumus.
1.5. Ja ir iesniegta nepamatota sūdzība, kas aizskar LKF locekļa godu un cieņu vai lietišķo reputāciju, tad
LKF loceklis drīkst aizsargāt savas tiesības visos likumdošanā atļautajos veidos. Ja valde sūdzību atzīst par
nepamatotu un pieņem lēmumu, ka nav pārkāpti šie noteikumi, tad valdei ir tiesības piedalīties LKF
locekļa cieņas un lietišķās reputācijas aizstāvēšanā.
1.6. Saskaņā ar LKF locekļa noteikumu pārkāpuma jautājuma izskatīšanas rezultātiem disciplinārlietu
komiteja nosūta valdei pamatotu rekomendāciju (norādot atsauces uz reglamentējošo dokumentu
punktiem, kā arī ieteicamo lēmumu). Valde pieņem lēmumu par šo noteikumu pārkāpumu esamību vai
neesamību. Ja šie noteikumi ir pārkāpti, federācijas valdē tiek lemts jautājums par soda mēru
konkrētajam LKF loceklim.
Federācijas valde pret pārkāpēju var lietot vienu no šādiem soda mēriem:
1) izteikt piezīmi un brīdināt par to, ka nav pieļaujams pārkāpt šos noteikumus;
2) rekomendēt loceklim publiski atvainoties;
3) masu informācijas līdzekļos vai valsts varas iestādēs izplatīt faktu, ka federācijas loceklis ir
pārkāpis šos noteikumus;
4) īslaicīgi aizliegt loceklim piedalīties federācijas pasākumos;
5) izslēgt kluba pasākumu no federācijas kalendāra;
6) naudas sods
7) atteikties finansēt klubu vai sportistu federācijas pasākumos;
8) pieteikt Kopsapulcē izskatīt jautājumu par to, vai nepieciešams uz noteiktu termiņu atņemt
balsstiesības Kopsapulcē;
9) pieteikt Kopsapulcei izskatīt jautājumu par to, vai nepieciešams izslēgt federācijas locekli no
LKF.

Pielikums Nr. 2

Federācijas uzvedības kodekss
Kodekss ietver:
• vadītāja uzvedības kodeksu;
• trenera uzvedības kodeksu;
• tiesnešu uzvedības kodeksu;
• mācekļu uzvedības kodeksu;
• sportista uzvedības kodeksu;
• vecāku uzvedības kodeksu;
• atbalsta grupas uzvedības kodeksu.
Vadītāja uzvedības kodekss
Vadītājam ir pienākums:
• vienmēr būt pārliecinātam par sava darba nepieciešamību ne tikai sev pašam, bet arī citiem cilvēkiem,
sabiedrībai un valstij;
• ar cieņu izturēties pret visiem cilvēkiem jebkurā saziņas līmenī, cienīt sevi kā personību un izturēties
pret jebkuru personu kā pret sevi;
• atzīt konkurences nepieciešamību, bet cienīt arī sadarbību;
• būt piesardzīgam attiecībā uz LKF labu reputāciju, izvairoties no tādas rīcības, kas diskreditē LKF un tās
darbības veidu;
• būt godīgam, taisnīgam, uzņēmīgam, korektam, laipnam un iecietīgam.
Trenera uzvedības kodekss
Trenerim ir pienākums:
• vienmēr atcerēties, ka jaunieši piedalās sacensībās, lai iegūtu apmierinājumu, un uzvara ir tikai daļa no
tās;
• nekad nemoralizēt un nekliegt uz sportistiem par kļūdām un par to, ka kāds nav bijis pirmajā vietā;
• būt saprātīgam savās prasībās par sportista laiku, enerģiju un entuziasmu;
• strādāt saskaņā ar prasībām un sportisko garu, iemācīt to pašu saviem sportistiem;
• pārliecināties par to, ka laiks, ko sportisti pavada kopā ar treneri, sportistam rada pozitīvu pieredzi, jo
visi jaunieši ir pelnījuši vienādu uzmanības daudzumu un vienādas iespējas;
• izvairīties no talantīgu sportistu pārslogošanas. Trenera prioritātēm sportista sagatavošanā jābūt
sportista veselības stiprināšanai, uzlabošanai un saglabāšanai;
• pārliecināties, ka aprīkojums un telpas atbilst drošības standartiem un sportistu vecumu īpatnībām un
spējām, jo sportistu drošība ir galvenais;
• ar paškontroli, cieņu un profesionālismu izturēties pret visiem, kuri piedalās sporta darbībās (tas ietver
pretiniekus, trenerus, tiesnešus, organizatorus, masu informācijas līdzekļus, vecākus un skatītājus), un
iedrošināt sportistus darīt to pašu;
• rūpīgi un uzmanīgi izturēties pret slimiem un traumētiem sportistiem, ievērot ārsta teikto par sportista
gatavību trenēties vai piedalīties sacensībās;
• iegūt atbilstošu sporta speciālista kvalifikāciju un sekot jaunākajām apmācību metodēm un jauniešu
attīstīšanas principiem;
• atcerēties, ka jebkuram fiziskam kontaktam ar jauniešiem jāatbilst situācijai un jābūt nepieciešamam
sporta prasmju un iemaņu attīstīšanai;
• cienīt katra jaunieša tiesības un vērtības neskatoties uz viņa spēju, reliģijas vai dzimuma atšķirībām;
• visaugstāk vērtēt skolēnu un sportistu labklājību un drošību;
• izsniegt uzvedības kodeksu citiem treneriem, tiesnešiem, sportistiem, studentiem, vecākiem,
skatītājiem un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem un aicināt to ievērot;
• ar savu uzvedību rādīt piemēru sacensībās, cienīt tiesnešu lēmumu un nekad nestrīdēties ar
tiesnešiem. Ja tiesneša spriedums ir strīdīgs, tad jāizmanto noteiktā protesta procedūra;
• atcerēties, ka ar savu uzvedību jārāda piemērs. Trenera uzvedībai ikdienā, treniņos, sacensībās un
komentāros jābūt pozitīvai un piemērotai;
• atcerēties, ka tradicionālā un sporta karatē treneris ir veselīga dzīvesveida popularizētājs. Treneris ir
veselīga dzīvesveida paraugs saviem skolēniem, sportistiem un sabiedrībai.

Tiesnešu uzvedības kodekss
Tiesnesim ir pienākums:
• savā darbā ievērot sportistu līmeņu un vajadzību noteikumus;
• pozitīvi izturēties pret notiekošo un aicināt visus pārējos dalībniekus darīt tāpat;
• būt objektīvam un nesvārstīties lēmumu pieņemšanā;
• neatbalstīt nesportisku uzvedību un veicināt cieņu starp pretiniekiem;
• neskatoties uz sasniegtajiem meistarības līmeņiem, turpināt pilnveidot savu meistarību, mācoties gan
teorētiski, gan praktiski;
• sadarboties ar kolēģiem un sportistiem noteikumu apguvē;
• būt labam cilvēkam un sportistam;
• sekot jaunumiem karatē un tiesāšanā;
• atcerēties, ka tiesneši ar savu uzvedību rāda piemēru. Tiesneša uzvedībai un viņa komentāriem jābūt
labvēlīgiem un piemērotiem;
• visaugstāk vērtēt dalībnieku labklājību un drošību;
• būt taisnīgam pret visiem dalībniekiem neatkarīgi no rases, nacionalitātes, dzimuma, vecuma, reliģijas
un kluba piederības.
Skolēna uzvedības kodekss
Skolēnam ir pienākums:
• sekot jaunumiem tradicionālajā un sporta karatē un tiesāšanā;
• atcerēties, ka skolēns arī ir piemērs citiem. Viņa uzvedībai un valodai jābūt labvēlīgai un piemērotai;
• būt ieturētam. Nav atļauta un ir nepieļaujama mutiska citu cilvēku apvainošana un provocēšana;
• strādāt vienlīdz daudz un labi gan patstāvīgi, gan grupā, jo tas sniegs labumu gan pašam, gan
komandai;
• pret citiem izturēties tā, kā gribētu, lai izturētos pret pašu;
• piedalīties nodarbībās, lai sev gūtu apmierinājumu un labumu, nevis tāpēc, lai izpatiktu trenerim vai
vecākiem;
• cienīt citu tiesības neatkarīgi no viņu spējām, sasniegumiem, dzimuma, nacionalitātes, kultūras un
reliģijas;
• atcerēties, ka karatē galvenais uzdevums ir uzveikt sevi (savu slinkumu, slimību, zināšanu trūkumu);
• atcerēties, ka karatē apmācību mērķis ir teorētisko un tehnisko iemaņu sasniegšana, nevis jaunu krāsu
jostu iegūšana. Visā, kas tiek darīts, jācenšas sasniegt meistarība;
• atcerēties, ka karatē sākas ar tīrību (izmazgāts karatē-gi (kimono), tīrs ķermenis, tīras domas) un
kārtību (izgludināts karatē-gi (kimono), īsi apgriezti roku un kāju nagi, līdzi paņemts viss nepieciešamais
ekipējums).
Sportista uzvedības kodekss
Sportistam ir pienākums:
• ievērot noteikumus;
• nekad nestrīdēties ar tiesnešiem un cienīt tiesnešu lēmumu; ja sportists lēmumam nepiekrīt, tad atļaut
trenerim iesniegt protestu pēc cīņas atbilstoši noteiktajai procedūrai;
• būt ieturētam. Nav atļauta un ir nepieļaujama tiesnešu vai pretinieka mutiska apvainošana vai
provocēšana;
• strādāt vienlīdz daudz un labi gan patstāvīgi, gan grupā, jo tas sniegs labumu gan pašam, gan
komandai;
• pret visiem sava sporta veida pārstāvjiem (vadītājiem, treneriem, tiesnešiem, sportistiem, sportistu
vecākiem) izturēties tā, kā gribētu, lai izturētos pret pašu;
• nemānīties un neizmantot negodīgi citus dalībniekus;
• sadarboties ar savu treneri, komandu un pretiniekiem, jo bez viņiem nebūtu sacensību;
• piedalīties treniņos, sacensībās un citos Federācijas pasākumos, ar savas orgnizācijas atļauju,
lai sev gūtu apmierinājumu un labumu, nevis tāpēc, lai izpatiktu trenerim vai vecākiem;
• cienīt citu tiesības neatkarīgi no viņu spējām, sasniegumiem, dzimuma, nacionalitātes, kultūras
un reliģijas.

Vecāku uzvedības kodeksiem
Vecākiem ir pienākums:
• atcerēties, ka bērns piedalās un nodarbojas ar sportu sava, nevis viņu prieka un apmierinājuma pēc;
• aicināt bērnus nodarboties ar sportu un piedalīties pasākumos, bet to neuzspiest;
• koncentrēties un bērna ieguldījumiem un sasniegumiem, nevis uzvarām un zaudējumiem;
• aicināt bērnus vienmēr ievērot noteikumus un konfliktus risināt bez vardarbības;
• nekad nekritizēt un nekliegt uz bērnu, ja viņš ir kļūdījies vai zaudējis sacensībās;
• atcerēties, ka bērni vislabāk mācās no piemēriem. Bērna galvenais piemērs ir vecāki, vecāku uzvedība,
manieres un runas kultūra;
• labvēlīgi novērtēt sporta organizācijas vadītāja, treneru, tiesnešu un organizatoru darbu, jo bez viņiem
bērns nevarētu piedalīties sporta nodarbībās un pasākumos un sasniegt nepieciešamo fizisko un garīgo
stiprinājumu dzīvē;
• nekad nerādīt negatīvu uzvedības piemēru sacensībās un cienīt tiesnešu lēmumu. Pat ja vecāks
nepiekrīt tiesnešu lēmumam, tikai treneris pēc cīņas drīkst iesniegt protestu atbilstoši noteiktajai
procedūrai.
Atbalsta grupas uzvedības kodekss
Atbalsta grupas loceklim ir pienākums:
• būt pozitīvam un aicināt tādiem būt pārējiem dalībniekiem;
• pret visiem sava sporta veida pārstāvjiem (vadītājiem, treneriem, tiesnešiem, sportistiem, sportistu
vecākiem) izturēties tā, kā gribētu, lai izturētos pret pašu;
• atcerēties, ka, lielā trokšņa dēļ, sportists var nesadzirdēt tiesneša komandu un tikt sodīts;
• neiet aiz organizatora noteiktās sacensību norobežojuma zonas;
• cienīt tiesnešu lēmumu un nestrīdēties ar tiesnešiem vai organizatoriem, jo tam ir paredzēta procedūra.
Savas piezīmes vai priekšlikumus var nodot oficiālajam komandas pārstāvim;
• vienmēr atcerēties “Sacensību norises noteikumu” 11. panta 1.-4. apakšpunktu:
1. neviens nedrīkst iesniegt protestu par tiesāšanu tiesnešu brigādes locekļiem;
2. ja tiesāšanas procedūra ir pretrunā ar noteikumiem, tad tikai dalībnieka treneris vai oficiālais
pārstāvis drīkst iesniegt protestu;
3. protestam jābūt rakstiska iesnieguma veidā;
4. protests jāiesniedz izskatīšanai apelācijas žūrijas pārstāvim.
• kontrolēt savas emocijas, uzvedību un runu; atcerēties, ka saskaņā ar 9. nodaļu:
“SIKAKU: nozīmē diskvalifikāciju un izslēgšanu no visa turnīra, ietverot jebkuru sekojošo kategoriju, kurā
sodītais sportists varētu tikt reģistrēts. SIKAKU var piespriest, ja dalībnieks nepakļaujas tiesneša
norādījumiem, rīkojas ļaunprātīgi vai veic darbību, kas kaitē karatē prestižam un godam, vai ja kādas citas
viņa darbības rupji pārkāpj sacensību noteikumus un nodara kaitējumu visam turnīram kopumā.”
“SIKAKU var tikt piespriests uzreiz bez jebkāda brīdinājuma. Dalībnieks var pat neko neizdarīt, lai nopelnītu
SIKAKU – pietiek ar to, ka treneris vai citi šī dalībnieka delegācijas locekļi, kas nepiedalās cīņās, ir izdarījuši
kaut ko, kas kaitē karatē-do prestižam un godam.”

L. Vasiļjevs
A. Šauriņš
A. Drozdovs
A. Vinokurovs
V. Mišins
Ž. Vasiļjeva
I. Pričins

Latvijas Karatē federācijas Valdes sēdes
Protokols Nr.202010-1

RĪgā, 2020.gada 9.oktobrī
No plkst. 10:00 līdz 12:30

Sanāksmi vada: L.Vasiļjevs
Piedalās Valdes locekļi: L.Vasiļjevs, A.Ozerovs, R.Sadikovs, R.Sledzevskis
Piedalās Valdes priekšsēdētāja padomnieks: A.Drozdovs
Sanāksmi protokolē: L.Avotiņa -Žaglova

Darba kārtība:
1. Par WKF Akreditēto treneru kursu apmaksu
2. Par dotāciju biedrības biedriem
3. Ekipējuma un inventāra iegāde Latvijas izlases sportistiem
4. Par Latvijas čempionāta 2020 organizēšanu
5. Par Latvia Open 2020 organizēšanu
6. Disciplinārās un ētikas komisijas izveidošana
7. Printera iegāde Tienešu komitejas sacensību darba vajadzībām
8. Jautājums par maksāšanas tiesībām un piekļuvi Valsts Kases norēķinu kontam
9. Baltic Sun Cup 2020 konferences rīkošanas atbalsts
10. Par K.Kalniņa un viņa trenera nosūtīšanu uz treniņnometni Bulgārijā 18.1031.10.2020
11. Par WKF noteikumu tulkošanu no angļu valodas
12. Par tatami iegādi LKF sacensību un treniņprocesa vajadzībām
13. Par dotācijām biedrības biedriem inventāra iegādei
14. Par kvalifikācijas kursu apmaksu LKF biedriem 2020.gada 18.oktobrī
Par 1.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē, ka ir saņemti pieteikumi no 10 klubiem par WKF akreditēto treneru kursu
līdzfinansēšanu. Pieteikumi ir saņemti par šiem treneriem: A.Vinokurovs (Bolderājas Karatē
Klubs); S.Lukačs (Neguss); A.Drozdovs (TAN); J.Kurzemnieks (LGKF); J.Ivanovs (Ogre SenE); L.Vasiļjevs (Vasiļjevu sp.skola); V.Rezajeva (Bushido); A.Žaglovs (Nikko); B.Krasnovs
(Fudzi); R.Sledzevskis (Salaspils). Ar biedrībām, no kurām ir saņemti pieteikumi ir jānoslēdz
savstarpējs līgums, kas paredz atbildību par kursu pabeigšanu.
Nolemj: Finansēt visiem treneriem WKF akreditētos treneru kursus. (Balsojums: Par – 4, pret
– nav, atturas – nav)
2. Par 2.darba kārtības punktu
L.Avotiņa-Žaglova informē, ka, atsaucoties uz 2020.gada 5 .augusta sēdē pieņemto lēmumu,
ir saņemti iesniegumi no trim biedrības biedriem. Šīs biedrības ir: Ruslana Sadikova Sporta
skola (1665 EUR), Bushido karatē klubs (640 EUR) un Ippon.lv (800 EUR). L.Vasiļjevs
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informē, ka budžets neatļauj sniegt prasīto atbalstu pilnā apmērā un piedāvā atbalstīt šīs
biedrības 50% apmērā no pieprasītā finansējuma.
Nolemj: Piešķirt minētajām biedrībām dotāciju 50% apmērā no prasītās summas: Ruslana
Sadikova Sporta skola 820 EUR, Bushido Karatē klubs 320 EUR un Ippon.lv 400 EUR.
(Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 3.darba kārtības punktu
A.Ozerovs ierosina piešķirt finansējumu 5000 EUR Latvijas izlases sportistu inventāra un
ekipējuma iegādei. R.Sadikovs un A.Ozervs piedāvā iekļaut atbalstāmo sportistu vidū ne tikai
Latvijas izlases sportistus, bet arī citus sportistus, kuri ir sasnieguši augstus rezultātus un
pierādījuši savu potenciālu. A.Ozerovs piedāvā uzdot LKF Treneru komitejai pieņemt lēmumu
par to, kuriem sportistiem tiek apmaksāta inventāra un ekipējuma iegāde kopā 5000 EUR
apmērā.
Nolemj: Piešķirt finansējumu 5000 EUR apmērā inventāra un ekipējuma iegādei Latvijas
izlases sportistiem un LKF Tiesnešu komitejas nominētiem perspektīviem sportistiem, kuri
nav Latvijas izlases pārstāvji. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 4.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē, ka 2020.gadā ir paredzēts rīkos Latvijas čempionātu, bet esošā situācija
ir absolūti neparedzama. Līdz šim čempionāts tika plānots Talsos, bet šobrīd Kurzemes
reģiona vairākās pilsētās, tajā skaitā Talsos, ir noteikti ierobežojumi dažādiem pasākumiem,
tāpēc tiek piedāvāts pārcelt Latvijas čempionātu 2020 uz Salaspili un, iespējams, mainīt
datumu, atkarībā no Salaspils Sporta halles pieejamības. R.Sledzevskis uzņemas noskaidrot
Salaspils Sporta halles pieejamību.
Nolemj: Uzdot R.Sledzevskim noskaidrot Salaspils Sporta halles pieejamības datumus līdz
nākamai Valdes sēdei, un pēc tā nākamajā valdes sēdē nolemt par galīgo Latvijas
čempionāta 2020.datumu. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 5.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē, ka plānotā mēroga starptautiska turnīra organizēšana nav atļauta
saskaņā ar MK noteikumiem 360, tā kā šis turnīrs nav iekļauts starptautisko karatē federāciju
kalendāros. Ir iespējams organizēt starptautisku turnīru Baltijas mērogā pieaugušajiem.
Diskusija par to, vai Baltijas valstu pārstāvji būtu ieinteresēti ierasties uz šādām sacensībām.
Diskusijas rezultāts: pagaidām plānot pieaugušo vienas dienas turnīru un turpināt sekot līdzi
situācijai, vajadzības gadījumā lemt par turnīra atcelšanu.
Nolemj: Pieņemt zināšanai
Par 6.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē, ka jau ilgu laiku ir nepieciešamība izveidot LKF disciplinārās un ētikas
komisijas izveidi. A Drozdovs izsaka vēlmi izstrādāt nolikumu projektus šīm komisijām.
Nolemj: Uzdot A.Drozdovam izstrādāt disciplinārās un ētikas komisiju nolikumu projektus līdz
nākamai valdes sēdei. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 7.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē, ka ir saņemts iesniegums no LKF Tiesnešu komitejas par printera
iegādes nepieciešamību lai atvieglotu galvenā sacensību sekretāra darbu sacensībās,
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nodrošinot iespēju katra laukuma sekretāriem izprintēt kategoriju protokolus, netraucējot
galveno sekretāru. Printera iegādei ir nepieciešami 200 EUR.
Nolemj: Piešķirt 200 EUR Tiesnešu komitejas printera iegādei (Balsojums: Par – 4, pret – nav,
atturas – nav)
Par 8.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē, ka ir iespēja izveidot vienpersoniskas maksājuma tiesības no Valsts
Kases norēķinu konta. A.Ozerovs piedāvā piešķirt šādas tiesības visiem valdes locekļiem
papildus jau esošajām ģenerālsekretāra tiesībām.
Nolemj: Uzdot ģenerālsekretārei L.Avotiņai-Žaglovai noskaidrot, vai ir iespējams izveidot
šādas piekļuves visiem valdes locekļiem un ja ir iespējams, izveidot tās līdz nākami valdei
sēdei. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 9.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē par nepieciešamību piešķirt finansējumu 2020.gada 10.-11.oktobrī
notiekošā turnīra Baltic Sun Cup 2020, kuru Latvijas Karatē federācija organizē sadarbībā ar
Vidzemes Karatē klubu, kā arī tiesnešu ieksžemes komandējuma izdevumu segšanai (894.20
EUR apmērā viesnīcai un sacensību norises vietas īrei).
Nolemj: Piešķirt 894.20 EUR Baltic Sun Cup 2020 organizēšanai. (Balsojums: Par – 4, pret
– nav, atturas – nav)
Par 10.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs informē, ka no R.Družoka ir saņemts lūgums norīkot K.Kalniņu un viņa treneri
R.Družoku uz treniņnometni Bulgārijā 18.10-31.10.2020, nepieciešamais finansējums 2000
EUR.
Nolemj: Norīkot K.Kalniņu un R.Družoku uz treniņnometni Burgasā, Bulgārijā 18.1031.10.2020. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 11.darba kārtības punktu
A.Drozdovs informē, ka ir nepieciešams veikt kvalitatīvu WKF Bērnu noteikumu tulkošanu no
angļu valodas uz lavtiešu valodu. Tam ir nepieciešams piesaistīt tulkošanas biroju, zemākās
iespējamās izmaksas: 110 EUR.
Nolemj: Apmaksāt tulkošanas ārpaklpojumu 110 EUR apamērā. (Balsojums: Par – 4, pret –
nav, atturas – nav)
Par 12.darba kārtības punktu
A.Ozerovs pauž nepieciešamību iegādāties tatami sacensību organizēšanas vajadzībām, kā
arī organizēt noliktavu tam. Ir nepieciešami 3 pilni laukumi, kas ir 300 gabali. Pārējie piekrīt,
un R.Sadikovs piemin, ka tatami ir pielietojams arī treniņu darbā, tomēr noliktava arī šajā
gadījumā ir nepieciešama.
Nolemj: Iegādāties 300 tatami gabalus, tam atvēlot 6000 EUR. (Balsojums: Par – 4, pret –
nav, atturas – nav)
Par 13.darba kārtības punktu
L.Vasiļjevs piedāvā, ņemot vērā valstī esošo situāciju un to, ka biedriem samazinās
trenējošos sportistu skaits, izskatīt iespēju piešķirt vienlīdzīgu vienreizēju dotāciju visiem LKF
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biedriem treniņu inventāra iegādei, kas paaugstinātu treniņu darba kvalitāti un veicinātu
sportistu skaita pieaugumu. .A.Ozerovs piedāvā piešķirt katram biedram 100 EUR, kas kopā
būtu 3200 EUR. R.Sadikovs piezīmē, ka gadījumā, ja būs iespēja arī turpmāk šādi atbalstīt
biedrus, tā ir jāizskata.
Nolemj: Piešķirt dotāciju visiem LKF biedriem, katram 100 EUR apmērā, kas kopā ir 3200
EUR. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 14.darba kārtības punktu
2020.gada 18.oktobrī Rīgā, Stirnu ielā tiek organizēti kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, un
interesējas par to, vai būtu iespēja apmaksāt šos kursus katra LKF biedra vienam trenerim.
Kursu izmaksas ir 88 EUR/pers., un par tiem ir iespēja saņemt arī treneru akreditācijas
apliecību.
Nolemj: Apmaksāt katras biedrības vienam trenerim kursus, ja biedrība ir izteikusi šādu vēlmi.
(Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)

Sēdes vadītājs

Protokolētājs

L.Vasiļjevs

L.Avotiņa-Žaglova
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Latvijas Karatē federācijas Valdes sēdes
Protokols Nr.2020/08-01

RĪgā, 2020.gada 5.augustā
No plkst. 10:00 līdz 11:10

Sanāksmi vada: L.Vasiļjevs
Piedalās Valdes locekļi: L.Vasiļjevs, A.Ozerovs, R.Sadikovs, R.Sledzevskis

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par 22.augusta LKF konferences darba kārtību.
Par WKF publicēto sacensību kalendāru 2021.gadam
Par Latvijas čempionāta rīkošanu 2020.gadā
Par Valsts Kases pārskaitījumu apstiprināšanas tiesībām
Par federācijas iespējamo atbalstu treneru izglītībā
Par LKF reklāmu
Par sporta skolu akreditēšanu

Par 1. punktu. A.Ozerovs: piedāvā pievienot 22.augusta konferences darba kārtībai
jautājumu par LKF organizētu semināru nepieciešamību.
Nolemj: Pievienot šo punktu konferences darba kārtībai (Balsojums: Par – 4, pret –
nav, atturas – nav)
Par 2. punktu. L.Vasiļjevs norāda, ka, ņemot vērā šobrīd esošo situāciju saistībā ar
Covid-19, nav pārliecības par to, ka kalendārā iekļautās sacensības tiešām notiks
paredzētajos laikos, tāpēc šobrīd nav pamatojuma lemt par LKF izlases sportistu
braucieniem uz minētajiem turnīriem.
Nolemj: Atlikt jautājuma izskatīšanu (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. L.Vasiļjevs norāda uz šobrīd Latvijas Republikā spēkā esošajiem
sacensību dalībnieku skaita ierobežojumiem, kuri neļauj slēgtās telpās vienlaikus
atrasties vairāk nekā 250 cilvēkiem. R.Sledzevskis piedāvā divus variantus:
1)organizēt dalībnieku dalīšanu 2 vai vairāk grupās vienas dienas laikā, piemēram,
pēc vecuma, un ieviest noteikumu, ka citu grupu sportisti zālē uzturēties nedrīkst;
2)sacensības organizēt divas dienas. R.Sadikovs uzdod jautājumu, vai ir pieļaujams,
ka tiesnešu sastāvs strādā divas dienas pēc kārtas, ņemot vērā vīrusa izplatības risku
lielākai personu grupai. L.Vasiļjevs norāda, ka jebkurā gadījumā ir jākontrolē
sacensību norises vietā esošo personu veselības stāvoklis, tātad, jānodrošina
ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīces, R.Sadikovs norāda, ka jāsaplāno efektīvs
veselības stāvokļa kontroles process. . A.Ozerovs piedāvā, pirmkārt, nolemt, vai
vispār tiek plānots rīkot Latvijas Karatē čempionātu, par kā norisi jau gala lēmumu
pieņemt, vadoties pēc attiecīgajā brīdī esošas situācijas. A.Ozerovs: Vai plānojam,

ņemot vērā un atbilstot ierobežojumiem. Tiek piedāvāts apspriest šo jautājumu
22.augusta LKF konferencē.
Nolemj: iekļaut jautājumu par 2020.gada Latvijas karatē čempionāta rīkošanu
22.augusta konferences dienas kārtībā. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)

Par 4.punktu. L.Vasiļjevs informē, ka līdz 9.augustam ir jāatjauno informācija par to,
kurš no valdes locekļiem būs Valsts Kases maksājumu apstiprinātājs pēc tam, kad
ģenerālsekretārs ir izveidojis maksājumu (tā ir obligāta prasība no VK puses)..
A.Ozerovs uzdod jautājumu, vai ir iespējams noformēt arī informatīvu pieeju pārējiem
valdes locekļiem?
Nolemj: Par maksājumus apstiprinošo personu nozīmēt R.Sadikovu, un, ja iespējams,
tad nodrošināt pārējiem LKF valdes locekļiem pieeju informācijas skatīšanai.
(Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)

Par 5.punktu. L.Vasiļjevs, reaģējot uz WKF izplatīto informāciju par akreditētu treneru
on-line kursiem piedāvā iespēju katra LKF biedra vienam pārstāvim apmaksāt šos
kursus, izmantojot Valsts līdzekļus; maksimālās izmaksas būtu ap 8000 EUR.
L.Vasiļjevs uzdod jautājumu, vai ir jāpiemēro nosacījums, ka kursu ieziešanas
gadījumā ir obligāti jānoliek eksāmens, pretējā gadījumā jāatgriež nauda Federācijai?
R.Sadikovs piedāvā izskatīt iespēju arī atbalstīt citu veidu LKF biedru izglītību, ārpus
WKF treneru kursiem. A.Ozerovs piedāvā informēt visus biedrus par to, ka LKF ir
gatava izskatīt pieteikumus finansēt dažādus izglītības un kvalifikācijas celšanas
kursus. Piedāvātais pieteikuma process: interesents iesniedz federācijai lūgumu par
izglītības pasākuma finansēšanu, ko izskata Valde. Gadījumā, ja tiek pieņemts
apstiprinošs lēmums, par to tiek informēti visi LKF biedri. par to ka federācija ir gatava
finansēt, ja kāds kaut ko ir atsūtījis, izskatot katru cilvēku.
L.Vasiļjevs piedāvā sadarboties ar LKF biedriem dažādu semināru rīkošanā,
nodrošinot iespēju par tiem iegūt treneru sertifikācijas pagarināšanai nepieciešamās
stundas.
Nolemj: Noskaidrot par iespēju grozīt 2020.gada LOK un LSFP iesniegtās izdevumu
tāmes un paredzēt līdzekļus WKF treneru kursu apmaksai. Ja šāda iespēja pastāv,
atbalstīt WKF Treneru kursus 1 katra LKF biedra pārstāvim, individuāli izskatīt
pieteikumus par citiem izglītības pasākumiem, atbalsta sniegšanas gadījumā informēt
pārējos LKF biedrus (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
Par 6.punktu. A.Ozerovs uzskata, ka reklāmai ir jāsasniedz visas Latvijas auditorija
gan latviešu, gan krievu valodā. Piedāvā pievienot klubu reitingu LKF mājaslapā, lai
interesentiem būtu pieejama informācija par kluba sniegumu sacensībās. Diskusija
par reitinga veidošanas principiem. R.Sledzevskis ierosina vienoties par pieļaujamo
investīciju apjomu. L.Vasiļjevs ierosina izpētīt iespējas grozīt esošo 2020.gada
budžetu un tajā paredzēt reklāmu. R.Sadikovs norāda, ka LKF mājaslapā ir
nepieciešams atjaunot Latvijas karatē klubu karte mājsalapā. A.Ozerovs piedāvā
izveidot LKF biedru piedāvāto treniņu vietu sarakstu, grupējot tos pēc pilsētām un
mikrorajoniem. Seko diskusija starp visiem dalībniekiem par lietotājam ērtāko veidu

skatīt treniņu atrašanās vietas, ievērojot principu “pēc iespējas mazāk klikšķu”.
A.Ozerovs ierosina aktīvāk darboties LKF sociālajos tīklos Facebook un Instagram.
Seko diskusija starp valdes locekļiem par radio reklāmas saturu.
Nolemj: Noskaidrot, vai ir iespējams LKF budžeta tāmē pievienot reklāmas pozīciju
3000 EUR apmērā, sadalot to šādi: 1000 EUR gadā reklāmai Facebook, 2000 EUR
radioreklāmai 2020.gada augustā un septembrī. (Balsojums: Par – 4, pret – nav,
atturas – nav)
Par 7.punktu. Diskusija par sporta skolām LKF.
Nolemj. Izpētīt šī jautājuma detaļas sīkāk un jautājuma izskatīšanu atlikt uz vēlāku
laiku. (Balsojums: Par – 4, pret – nav, atturas – nav)
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