
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notika 2014.gada 24.novembrī, plkst.19:00 

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

1. Par LOV kandidātiem. 
2. Par WA rekordiem. 
3. Par IFAA rekordiem. 
4. Par Latvijas Jaunatnes Olimpiādi. 
5. Par Sacensību kalendāru 2015. 
6. Par Valsts izlasi 2015. 
7. Dažādi. 

 
Valde ir lemttiesīga. 
 
1. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par nepieciešamību 

iesniegt LOV 2015 sastāvam kandidātu sarakstu un novērtēt esošo. 
Valde noklausījās ziņojumu un nolēma virzīt atkārtoti Kārli Akotu 
Gribuli. 2014.gada sezonu Kārlim vērtēt kā stagnējošu un kā galveeno 
iemeslu Valde redz kļūdu – Kārļa dalība starptautiskajā nometnē bez 
trenera atbalsta ir devusi pretēju efektu. Lēmums un vērtējums 
pieņemti vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās Jūlijas Oļeksejenko ziņojumu par kļūdu publicētajos 
rekordos – E.Lapsiņa vietā ierakstīts J.Amatnieks. Eduards Lapsiņš 
ziņo par Zanes Bērziņas iesniegto protokola kopiju, ar tiesneša 
parakstu, par uzrādīto rekordrezultātu 16.12.2012.sacensībās Francijā 
288+290=578p. Valde noklausījās ziņojumus un nolēma kļūdu 
rekordu sarakstā izlabot, Z.Bērziņas rekordu reģistrēt pie nosacījuma, 
ka sacensību protokols ar šo rezultātu ir publicēts internetā. Lēmumi 
pieņemti vienbalsīgi. 

3. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par apvidus loka šāvēju 
darba grupas iesniegumu un nolēma uzsākt reģistrēt IFAA rekordus 
visās vecuma grupās, par atskaites rekordrezultātu (neesošajās 
kategorijās un vecuma grupās) reģistrēt augstāko sasniegumu, kurš 
uzrādīts 2014.gada sezonā, LLŠF vai citu valstu federācijas, 
savienības, asociācijas kalendārajās sacensībās. Uzdot apvidus loka 
šaušanas darba grupai apkopot, sagatavot un iesniegt LLŠF Valdei 
sasniegto rekordu sarakstu, kā arī to regulāri papildināt. Lēmums 
pieņemts vienbalsīgi. 



4. Valde noklausījās Arņa Podiņa ziņojumu par Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādes sagatavošanas gaitu un nolēma uzdot Arnim Podiņam 
turpināt darbu pie LJO sagatavošanas. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par sastādīto sacensību 
kalendāru 2015.gadam un nolēma to apstiprināt. Lēmums pieņemts 
vienbalsīgi. 

6. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par piedāvājumu jau 
šogad noteikt 2015.gada izlases sastāvu un to nemainīt, lai 
neatkārtojas šī gada pieredze, kad kandidāti līdz pēdējam brīdim 
nezina, kurš startēs, kurš ne. Valde nolēma janvāra sākumā nosaukt 
Valsts izlases pamatsastāvu, kurš nemainīsies ne pie kādiem 
apstākļiem un tiks finansēta no LLŠF līdzekļiem, ja tādi būs. Pārējie 
var pretendēt uz vakancēm izlasē un startēt Valsts izlases sastāvā par 
saviem līdzekļiem, ja izpilda treneru-tiesnešu padomes izstrādātos 
normatīvus. Visiem Valsts izlasē esošajiem obligāti jāparaksta 
antidopinga līgums. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

7. Valde izskatīja SK STIEGRA iesniegumu par Siguldas spieķa 
posmiem un nolēma tos iekļaut kalendārā. Eduards Lapsiņš ziņo par 
sarunām ar SK STIEGRA par Latvijas jaunatnes čempionāta rīkošanu 
un nolēma rīkot sacensības Siguldā ar SK ATIEGRA atbalstu. Jūlija 
Oļeksejenko ziņo, ka Jeļena Oļeksejenko turpmāk vēlas startēt Šveices 
izlases sastāvā. Valde pieņem to zināšanai. Jūlija Oļeksejenko ziņo par 
SK ODISEJS vēstuli, kurā tiek apgalvots, ka SK ODISEJS esot gatavi 
organizēt Latvijas un Baltijas ziemas čempionātus Ventspilī, vairogi 
esot saremontēti. Valde nolēma nerīkot sacensības Ventspilī. Lēmumi 
pieņemti vienbalsīgi. 
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