
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2016.gada 17.februārī, sāk.plkst.17:00 

Rīgā, Dunavas ielā 13 

 

Vada: E.Lapsiņš 

Protokolē: E.Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Krišjānis Liepa, Agate Zālīte 

Dienas kārtība: 

1. Par sporta zāles īri treniņnodarbībām 

2. Par sporta klubu iesniegumiem 

3. Par 2017.gada sacensībām telpās 

4. Par Federācijas darbības tiesisko bāzi 

5. Par WAE Kongresu 

6. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par piedāvājumu īrēt sporta manēžu Jēkabpilī. 

Valde nolēma informāciju pieņemt zināšanai. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par iesniegumiem no SIA ARCHERY LIEPĀJA, 

biedrības YAMAMICHI un biedrības SPORTA KLUBS „ĶEKAVAS ŠAUTRA” par 

uzņemšanu Federācijas sastāvā. Valde izskatīja iesniegumus un nolēma uzņemt minētās 

organizācijas Federācijas biedros, virzot uz Kopsapulci jautājumu par Federācijas Statūtu 

izmaiņām atbilstoši Sporta likuma prasībām. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

3. Valde noklausījās E.Lapsiņa ierosinājumu 2017.gadā sacensības telpās organizēt visām 

četrām loku klasēm vienā laikā un vietā, izsludinot konkursu potenciālajiem 

organizatoriem. Valde nolēma izsludināt konkursu 2017.gada ziemas sacensību 

organizēšanai 4 loku klasēs, nosakot iesniegšanas gala termiņu 01.07.2016. un publicēt 

līdz 01.04.2016. LLŠF mājas lapā informāciju par kritērijiem kādiem jāatbilst 

piedāvājumam. Apstiprināt kritēriju izstrādāšanas darba grupu Podiņš, Zālīte. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

4. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par juridiskās darba grupas (Dzilniņa, Siksna) 

izstrādāto tiesiski-likumiskās bāzes prasību apkopojumu, kurai ir jāatbilst Federācijas un 

Federācijā sastāvošo klubu darbībai. Valde nolēma steidzamības kārtībā informēt savus 

biedrus par šīm prasībām un noteikt 01.04.2016. par gala termiņu nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanai un prasību izpildei. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par WAE Kongresu un nolēma deleģēt A.Podiņu. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

6. Valde izskatīja Apvidus loka šaušanas sacensību organizēšanas darba grupas iesniegumu 

par IFAA tiesnešu kategorijas piešķiršanu un nolēma apstiprināt iesniegto sarakstu, 

rekomendējot darba grupai pieņemt lēmumu par „galvenā tiesneša” institūcijas ieviešanu 

turpmākajā IFAA sacensību praksē. Valde izskatīja SK ĶEKAVAS ŠAUTRA 

iesniegumu par veterānu sacensību organizēšanu Ķekavas sporta svētku pasākuma laikā 

(30.07.2016.) un nolēma atbalstīt minētās sacensības pie nosacījuma, ka tiks precizēts pēc 

kādiem noteikumiem notiks sacensības, kādās loku klasēs, no kādām distancēm utt. Valde 

uzdeva E.Lapsiņam kontaktēties ar paredzamo sacensību organizatoriem un nodrošināt 

nepieciešamās informācijas apmaiņu. Jūl.Oļeksejenko rosina Baltijas čempionātā telpās 

izšaut pilnu sacensību programmu vienā dienā, lai cilvēkiem nav jānakšņo. Valde nolēma, 



ka ne visi sportisti ir tik labi sagatavoti, lai izturētu šādu slodzi un Federācijas mērķis ir 

augsts sportiskais rezultāts, uzskatot ka mērķtiecīgi ir atststāt esošo kārtību. A.Podiņš 

aktualizē vienas personas dažādu organizāciju (klubu) pārstāvniecību. Valde nolēma par 

šo jautājumu lemt nākošajā sēdē. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

Sēdi slēdz plkst.20:00 

 

Pielikumā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS 

 
Lai LLŠF (turpmāk- Federācija) sporta klubu darbība atbilstu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām: 

  

1. Klubiem uzsākot lokšaušanas treniņus un organizējot sacensības jāpārliecinās, ka šautuve ierīkota 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

2. Klubiem jāiesniedz Federācijai informāciju par saviem treneriem un to treneru sertifikātu kopijas. 

 

3. Klubiem jāiekārto šautuves noteikumu un drošības prasību instruktāžas žurnāls, kurš pēc pirmā 

pieprasījuma jāuzrāda federācijas pārstāvim. 

 

4. Klubiem jāiekārto treniņu apmeklējumu uzskaites žurnāls, kurš pēc pirmā pieprasījuma jāuzrāda 

federācijas pārstāvim. 

 

5. Klubiem jāiekārto savu biedru medicīnisko izziņu uzskaites žurnāls, kurš pēc pirmā pieprasījuma 

jāuzrāda federācijas pārstāvim. 
 

6. Kluba vadītājam jānodrošina, lai sportisti un bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi ierastos uz 

medicīniskajām pārbaudēm Valsts sporta medicīnas centrā. 
 

7. Visiem klubiem ir pienākums regulāri, katru gadu pieprasīt ziņas no Sodu reģistra par visām 

personām (treneriem, brīvprātīgiem palīgiem) klubā, kas strādā ar bērniem. (Bērni Latvijā ir līdz 

18.gadu vecumam!). 

 

8. Katram sportistam (arī bērnam) jāsaņem un jāiesniedz klubā ģimenes ārsta izsniegta izziņa par 

atļauju nodarboties viņam ar loka šaušanu un trenēties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. 

 

9. Federācijai vismaz reizi gadā jāapmeklē katrs klubs treniņu vietā un jāpārbauda:  
 

a) vai treniņu/sacensību vieta atbilst drošības noteikumu prasībām;  

b) vai klubā treniņus vada tikai sertificēti treneri; 

c) vai klubā ir un regulāri tiek aizpildīts šautuves noteikumu un drošības prasību instruktāžas 

žurnāls; 

d) vai klubā tiek uzskaitīti treniņu apmeklējumi un vai tas tiek fiksēts treniņu uzskaites žurnālā; 

e) vai klubā ir nodrošināts, ka trenējas tikai tādas personas, kuru veselība atļauj nodarboties ar loka 

šaušanu; 

f) vai klubā ir medicīnisko izziņu reģistrācijas žurnāls; 

g) vai klubā tiek pārbaudītas personas uz sodāmību un klubā ar bērniem nestrādā personas, kurām 

tas aizliegts. 


