
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2019.gada 13.martā, sāk.plkst.9:00 

Rīgā, Aviācijas ielā 15 

 

Vada: Arnis Podiņš 

Protokolē: Eduards Lapsiņš  

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

Modris Burkevics. 

Dienas kārtība: 

1. Par 2019.gada budžetu 

2. Dažādi. 

Valde ir lemttiesīga. 

1. Arnis Podiņš ziņo par paredzamajiem ienākumiem no LSFP un LOK, kuri 

ir mazāki nekā pagājušo gadu. Arī pašu ienākumi nav precīzi 

prognozējami. Tajos ietilpst biedru naudas, sacensību dalības maksas (2 

ziemas un 4 vasaras) un 2 sacensības, kuras finansē pašvaldības (Rīgas 

čempionāts un Latvijas jaunatnes Olimpiāde). Kā arī pašu sportistu (vai 

viņu pārstāvošo organizāciju) līdzfinansējums startam starptautiskās 

sacensībās. Plānotajos izdevumos ietilpst starti starptautiskajās sacensībās 

pieaugušajiem un jauniešiem, biedru naudas starptautiskās organizācijās, 

administratīvie izdevumi, apdrošināšana un inventāra iegāde. 

Ieņēmumu/izdevumu starpība ir -5261.00EUR. Valde nolēba sagatavoto 

budžeta projektu virzīt uz Kopsapulci apstiprināšanai. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi.  

2. Eduards Lapsiņš ziņo par SK YAMAMICHI iesniegumu ar lūgumu 

atbrīvot viņus no 2017.gada biedru naudas samaksas. Valde nolēma šo 

jautājumu virzīt uz Kopsapulci, biedru izlemšanai. E.Lapsiņš ziņo par 

Jeļenas Sergejevas iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju iegādāties 

konkurentspējīgu inventāru Romanam Sergejevam. Diemžēl federācijai 

nav līdzekļu, lai nodrošinātu ar inventāru visus, kas rāda kaut cik vērā 

ņemamus rezultātus. Valde nolēma pieņemt iesniegumu zināšanai un 

nolēma, ka sportistu pārstāvošai organizācijai, šai gadījumā SK 

AMAZONES, ir pašai jāmeklē iespējas atbalstīt savus sportistus, 

piemēram dibinot filiāli Rīgā. E.Lapsiņš ziņo par SK CURLAND 

iesniegumu par Statūtu punkta 8.1. izmaiņu jaunā redzakcijā – Valdi 

palielināt līdz 5 Valdes locekļiem. Valde nolēma šo jautājumu iekļaut 

Kopsapulces dienas kārtības projektā. E.Lapsiņš piedāvā Valdei pieņemt 

lēmumu, kurš nepārprotami nosaka, ka normatīvu izpilde vēl negarantē un 

nekad nav garantējusi finansējumu startam Starptautiskās sacensībās un 

vienmēr ir bijusi atkarīga no pieejamā finansējuma. E.Lapsiņš piedāvā 

paaugstināt normatīvus kadetiem un junioriem. Valde nolemj uzdot 

treneru-tiesnešu padomei izstrādāt jauno normatīvu projektu. Valde 

aktualizē jautājumu par Valsts izlases kandidātu gatavošanos un nolemj, 



ka kandidātiem ir obligāti jāstartē LLŠF rīkotajās sacensībās un jāiesniedz 

savs personīgais treniņplāns. Lai nodrošinātu sacensības ar tiesnešu 

sastāvu Valde nolēma noteikt vienas nedēļas termiņu pēc attiecīgo 

sacensību Nolikuma publikācijas brīža, kā laiku lai pieteiktos par 

tiesnešiem. E.Lapsiņš ziņo par WA Kongresu un piedāvā deleģēt Jūliju 

Oļeksejenko, ņemot vērā, ka viņa tai laikā jau atradīsies treniņnometnē 

netālu no Kongresa norises vietas. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi.  

 

Sēdi slēdz plkst.10:45. 


