
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notika 2015.gada 30.janvārī, plkst.18:30 

Rīgā, Dunavas ielā 13 
 
Vada: E.Lapsiņš 
Protokolē: E.Lapsiņš 
Piedalās: A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš, A.Zālīte 
Dienas kārtība: 

1. Par Latvijas kausu 2015 
2. Par Latvijas jaunatnes čempionātu WA 
3. Par budžetnaudas izlietoju 2015 
4. Par IFAA rekordu reģistrācijas kārtību 
5. Par Latvijas čempionātu IFAA 
6. Par Roberta Lācīša k-ga iesniegumu 
7. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 
 
1. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ierosinājumu Latvijas kausu 2015 

nerīkot, jo uzskata, ka nav izdevies panākt reālu, sportisku cīņu. Pēc 
diskusijas Valde nolēma Latvijas kausu 2015 rīkot un uzdeva 
E.Lapsiņam sagatavot Nolikumu, kurā būtu reālas sportiskās cīņas 
elements līdz pat pēdējam posmam (pamatideja: posmi – kvalifikācija, 
par kausu cīnās atsevišķā turnīrā). Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par Latvijas jauniešu 
ziemas čempionāta sagatavošanas problēmām un nolēma ieviest 
papildus vecuma grupu – Jaunieši-1 (līdz 12 g.v.ieskaitot) un uzdeva 
E.Lapsiņam sagatavot Nolikumu jaunā redakcijā. Lēmums pieņemts 
vienbalsīgi. 

3. Valde nolēma Valsts piešķirtos līdzekļus izlietot Federācijas kalendāro 
sacensību organizēšana, Valsts izlases deleģēšanai uz Pasaules 
čempionātu un iegādāties jaunu loka rokturi un plecus Jānim Apsītim. 
Par pārējo līdzekļu izlietojumu lems tad, kad būs preīizi zināms cik 
līdzekļu piešķirts un kādas ir aktuālākās nepieciešamības. Lēmums 
pieņemts vienbalsīgi. 

4. Valde, pamatojoties uz pieņemto lēmumu par IFAA sacensību 
inspekciju, nolēma reģistrēt Valsts rekordus apvidus loka šaušanā tikai 
tanīs sacensībās, kurās ir veikts sacensību novērtējums, satādīts 
attiecīgs protokols un nav fiksētu būtisku pārkāpumu. Lēmums 
pieņemts vienbalsīgi. 

5. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par iespējamo rezultātu 
nekorektu reģistrāciju Latvijas apvidus loka šaušanas čempionātā 
telpās Jaunpilī, vingrinājumā FLINT, kas saistīts ar starptautisko 
FLINT sacensību noteikumu nepilnību – nevar idenficēt kurā mērķī, 



kuras bultas ir šautas. Valde nolēma nereģistrāt Latvijas apvidus loka 
šaušanas čempionāta telpās uzstādītos rekordrezultātus vingrinājumā 
FLINT, turpmāk šo vingrinājumu šaut ar marķētām bultām un par šo 
noteikumu nepilnību informāt IFAA un Pasaules čempionāta Pērnavā 
vadību. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

6. Valde iepazinās ar Roberta Lācīša k-ga iesniegumu par viņa 
apstiprināšanu kā IFAA sistēmas loka šaušanas instruktoru. Valde 
nolēma pieņemt informāciju zināšanai un paskaidrot, ka LLŠF nav 
tiesību piešķirt vai nepiešķirt instruktora statusu, jo pēc Latvijas 
likumdošanas ar šo funkciju nodarbojas Latvijas Sporta Federāciju 
Padome. 

7. A.Zālīte ziņo par nepieciešamību Federācijas mājas lapā atjaunot 
piešķirto sporta klašu sarakstu. Valde uzdeva Jul.Oļeksejenko nodot 
A.Zālītei sagatavoto, jaunāko sporta klašu sarakstu. A.Podiņš ziņo par 
organizatorisko gaitu, lai Federācija saņemtu sabiedriskā labuma 
organizācijas statusa. Paredzams, ka šo statusu Federācija varētu iegūt 
līdz februāra beigām. Valde pieņem informāciju zināšanai. A.Zālīte 
ziņo, ka apvidus loka šāvēju darba grupa izsaka vēlmi turpmāk 
organizēt Federācijas kalendārās sacensības apvidus loka šaušanā. 
Valde nolemj pieļut šādu iespējamību un lūdz apvidus loka šāvēju 
darba grupu iesniegt savu piedāvājumu rakstiskā veidā. Lēmumi 
pieņemti vienbalsīgi.  

 
Sēdi slēdz plkst.20:20 


