
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notika 2015.gada 08.aprīlī, plkst.19:30 

Rīgā, Dunavas ielā 13 
 

Vada: E.Lapsiņš 
Protokolē: E.Lapsiņš  

Piedalās: A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš  
Dienas kārtība: 

1. Iesniegumu izskatīšana 
2. Federācijas sacensību organizēšanas kārtība  

3. PČ Dānijā 
4. LJO Nolikumu ofic.mājas lapā 

5. Federācijas budžets 
6. Antidopinga noteikumu ievērošana 

7. Dažādi 
Valde ir lemttiesīga. 
 

1. Valde noklausījās Lapsiņa ziņojumu par saņemtajiem iesniegumiem: 
a) par SK ZIEMEĻNIEKS uzņemšanu un nolēma uzņemt klubu 

Federācijas sastāvā, kad tiks iesniegts biedru saraksts un pārbaudīts 
vai izpildītas  fin.saistības, 

b) par SK DIENVIDRIETUMU LOKA ŠAUŠANAS SPORTA 
KLUBS uzņemšanu un nolēma uzņem klubu Federācijas sastāvā, kad 

tiks pārbaudīts vai izpildītas fin.saistības. 
c) par R.Matvejevas, G.Kononova un J.Kononovas lūgumu  

Federācijai iegādāties priekš viņiem inventāru un nolēma turpmāk 
neizskatīt šādus iesniegumus un ja kādam sportistam tiek pirkts 

inventārs, tad tikai un vienīgi uz Treneru-Tiesnešu padomes ieteikuma 
pamata, 
d) par loka šaušanas semināru 27.03.2015.Baložu vidusskolā ar 

lūgumu apstiprināt apliecinājumu semināra dalībniekiem par dalību un 
nolēma šos apliecinājumus apstiprināt. Apliecinājumus parakstīt 

Lapsiņam. 
Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās Lapsiņa ziņojumu par problēmām ar Federācijas 
sacensību organizēšanu un nolēma turpmāk nepieļaut vienas 

sacensības ietvaros šaušanu par dažādiem mērķiem (triungulāriem, 
pilnajiem, nepilnajiem uc), arī turpmāk noteikt sporta klases līmeni 

dalībai, noteikt normu, ka klubiem jānozīmē atbildīgā persona 
konkrētajās sacensībās, Nolikumos iekļaut atbildību par antidopinga 

noteikumu pārkāpšanu. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi.  
3. Valde noklausījās Jūl.Oļeksejenko ziņojumu par aptuvenām PČ 

Dānijā dalības izmaksām – 1400EUR vienam sportistam un nolēma 



izlidot 23.07., atgriezties 01.08., komandas sastāvs: Arnis Podiņš 
delegācijas vadītājs un WA Kongresa delegāts, Jānis Apsītis RM, 

Anete Kreicberga RW, Jūlija Oļeksejenko CW un nolēma pasūtīt 
aviobiļetes un apmaksāt visus citus izdevumus, kas saistīti ar 

komandas dalību. Izziņot pieteikšanos uz vakantajām vietām Valsts 
izlases komandā, pašam apmaksājot visus izdevumus. Lēmumi 

pieņemti vienbalsīgi. 
4. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par neatbilstību informācijai 

oficiālajā LJO mājas lapā ar drošības pasākumu ietvaros Federācijas 
pieņemtajiem lēmumiem Nolikuma punktā par šaušanas vingrinājumu 

un nolēma uzdot A.Podiņam sakārtot šo jautājumu. Lēmums pieņemts 
vienbalsīgi.  

5. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par LSFP piešķirtajiem 
līdzekļiem 4461EUR apmērā no kuriem 1415.82EUR jau izlietots 4 

ziemas sacensību telpu īrei, 313EUR vēl jāapmaksā par LJČ Siguldā, 
700EUR izlietot klubu dotācijai (pamatojoties uz 2014.gada atskaitēm 
katram klubam 100EUR) un 300EUR izlietot LJČ organizēšanai. 

Atlikušos 1735EUR virzīt sportistu apdrošināšanai un dalībai PČ 
Dānijā.  Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

6. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par Antidopinga aģentūras 
jaunākajām aktivitātēm un nolēma slēgt ar klubiem līgumus par 

antidopinga noteikumu ievērošanu.  Un uzlikt par pienākumu informēt 
savus kluba biedrus par jaunākajiem antidopinga noteikumiem un 

nodrošināt to ievērošanu. Sportistiem, kas ir Valsts izlasē un 
sportistiem, kas ar Valsts izlasi dodas uz sacensībām, par saviem 

līdzekļiem, parakstīt apņemšanos ievērot visas antidopinga prasības. 
Lēmumi pieņemti vienbalsīgi.  

7. Valde nolēma apstiprināt Latvijas kausa 2015 Nolikumu, apzināt 
iespējamos LLŠF kausa izcīņas tiesnešus un apstiprināt LLŠF kausa 
izcīņas Nolikumu, labot Federācijas māsa lapā publicētos, nekorektos, 

rekordus. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi.  
 

Sēdi slēdz plkst.21:00 


