
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2019.gada 12.02.2019, sāk.plkst.15:00 

Rīgā, Aviācijas ielā 15 

 

Vada: Arnis Podiņš 

Protokolē: Eduards Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Mārtiņš Vītols, 

Modris Burkevics, Dmitrijs Lancovs. 

Dienas kārtība: 

1. Par sporta klašu normatīviem L un I loku klasēm 

2. Par tiesnešu semināru, tiesnešu kategoriju piešķiršanu, tiesnešu 

pienākumiem un tiesībām. 

3. Par tiesnešu izmitināšanu, transportu un ēdināšanu Baltijas un 

Latvijas čempionātos telpās 

4. Par oficiālo kontrolšaušanu Olimpiskā loka klasei 

5. Par rekordu reģistrēšanu N, L un I loku klasēm 

6. Par kandidāu akreditāciju Eiropas 2.spēlēm Minskā 

7. Dažādi. 

Par ikgadējās biedru Kopsapulces sasaukšanu; 

Par LLŠF iekšējiem kritērijiem atlasei Tokija 2020; 

Par delegācijas EJK-1 skaitlisko sastāvu; 

Par Ētikas kodeksa izstrādi; 

Par B kategorijas treneru atbilstības iesniegumiem; 

Par SK CURLAND vēstuli ar jautājumiem; 

Par SK CURLAND ierosinājumu Kopsapulcei; 

Valde ir lemttiesīga. 

1. Eduards Lapsiņš ziņo par izstrādātajiem normatīviem I loku klasei. 

Valde nolemj T loku klasi pārsaukt par L loku klasi, atstājot esošos 

normatīvus un apstiprināt I loku klasei izstrādātos normatīvus. Lēmumi 

pieņemti vienbalsīgi. 

2. Eduards Lapsiņš ziņo par to, ka Ringa Baltrusaite ir piekritusi vadīt WA 

tiesnešu semināru 2019.gada 16.martā, Rīgā, par Jeļenas Sergejevas, 

Ingas Siksnas un Elīnas Lapsiņas iesniegumiem tiesneša kategorijas 

piešķiršanai. Valde nolēma organizēt WA tiesnešu semināru, 

J.Sergejevai un I.Siksnai piešķir 1.tiesneša kategoriju (atbilstoši testa 

rezultātiem) un E.Lapsiņai piešķit Republikas kategorijas tiesneša 

kategoriju. Valde izskatīja un nolēma apstiprināt “Tiesnešu kategoriju 

darbības/kompetences lauks  un tiesnešu sertifikācijas noteikumi”. 

A.Podiņš iesaka izvērtēt ētisko momentu trāpījumu noteikšanā savam 

radiniekam, kluba biedram, audzēknim utt.,ja sacensīb as pieejami 

vairāki tiesneši. Valde nolēma šo jautājumu un jautājumu par tiesnešu 

minimālajiem vecumiem izdiskusēt ar Ringu Baltrusaiti WA tiesnešu 

semināra laikā. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 



3. Valde nolēma sešus Baltijas un Latvijas čempionāta telpās tiesnešus 

nodrošināt ar kolektīvu transportēšanu, izmitināšanu un ēdināšanu. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

4. Eduards lapsiņš prezentē kontrolšaušanas ideju. Valde nolēma organizēt 

oficiālu kontrolšaušanu loka šaušanas sporta bāzē “Pļava” 2019.gada 9. 

un/vai 10. martā, saskaņā ar prezentēto priekšlikumu un iegūtos 

rezultātus izmantot, lai pieņemtu galīgo lēmumu par Valsts izlases 

vārdisko sastāvu startam EGP Buharestē. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Valde noklausījās ziņojumu par nesakritību starp Valdes apstiprinātajiem 

un LLŠF mājas lapā prezentētajiem rekordiem, tieši rekordu reģistrācijas 

vingrinājumu sarakstā. Valde noklausījās ziņojumu un pēc diskusijas 

nolēma LLŠF mājas lapā ievietot Valdes apstiprināto rekordu 

vingrinājumu sarakstu, pārsaucot T loku klasi par L loku klasi un 

nosakot 2019.gadu I loku klasei par rekordu uztādīšanas gadu. Labākais 

sasniegusm 2019.gadā būs pirmais reģistrētais rekords I loka klasei 

2020.gadā. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

6. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par iesniegtajiem dokumentiem 

Eiropas 2.spēļu akreditācijas komisijai un pieņēma ziņojumu zināšanai. 

7. Jūlija Oļeksejenko ziņo par iespējamiem Kopsapulces sasaukšanas 

datumiem. Valde nolēma, ka vispirms jānoskaidro, kurā datumā ir 

pieejamas telpas un tad izziņot Kopsapulces datumu (23.vai 30.martu). 

Arnis Podiņš prezentē “Latvijas loka šaušanas federācijas iekšējās atlases 

kritēriji sportistu ieteikšanai iekļaušanai Latvijas Olimpiskās komandas 

“Tokija 2020” sastāvā”. Valde noklausījās ziņojuma un veicot izmaiņas 

nolēma apstiprināt dokumantu jaunā redakcijā. Arnis Podiņš ziņo par 

Eiropas jauniešu kausa 1.posma delegācijas iespējamo skaitlisko sastāvu. 

Valde noklausījās ziņojumu un nolēma pieteikt 3RJM, 2RCW, 1RCM , 

1RCW un divus oficiālos pārstāvjus. Eduards Lapsiņš ziņo par 

problēmām ar Ētikas kodeksu, kuru diemžēl pašu spēkiem, bez 

profesionālas juridiskas palīdzības, neizdodas kvalitatīvi izstrādāt. Valde 

noklausījās ziņojumu un nolēma aicināt palīgā LLŠF biedrus, vēlams ar 

juridisku izglītību. Izskatot Agates Zālītes un Marinas Rjabkovas 

iesniegumus par B kategorijas trenera atbilstības izziņas izsniegšanu 

nolēma šādu izziņu izsniegt. Par saņemto SK CURLAND vēstuli ar 

jautājumiem Valde nolēma atbildēt rakstiski. Atbildīgais Arnis Podiņš, 

termiņš 28.02.2018. Izkatot SK CURLAND iesniegumu Kopsapulcei 

Valde nolēma lūgt papildināt iesniegto piedāvājumu ar konkrētu statūta 

punkta izmaiņu redakciju un paskaidrojumu, lai to varētu izsūtīt 

federācijas biedriem ar Kopsapulces dienas kartības projektu. Lēmumi 

pieņemti vienbalsīgi. 

 

Sēdi slēdz plkst.17:30. 


