
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2016.gada 18.decembrī, sāk.plkst.14:00 

Salas pagasts, „Babītēs” 

Vada: Arnis Podiņš 

Protokolē: Eduards Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 

Dienas kārtība: 

1. Par sacensību Nolikumu apstiprināšanu 

2. Par tautas sportam paredzēto finanču sadali 

3. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 

1. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par Latvijas ziemas čempionāta un MPS janvārī 

Nolikumiem un nolēma Latvijas čempionātā apbalvot visas loku grupas ar kaltām 

medaļām un apstiprināt Nolikumus. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par izstrādātajiem kritērijiem tautas sportam 

paredzēto līdzekļu sadalei. Valde izskatīja priekšlikumu un nolēma paredzētos līdzekļus 

(1964EUR apmērā) sadalīt 4 vienādās daļās - 1.daļu, pamatojoties uz 5 klubu iesniegumu, 

sadalīt starp Latvijas apvidus loka šaušanas kausa posmu izcīņas organizatoriem, 2.daļu 

starp Latvijas lielāko IFAA sacensību organizatoriem (par katru sacensību dienu), 3.daļu 

starp augstākā līmeņa Starptautisko IFAA sacensību dalībnieku klubiem (par katru 

dalībnieku) un 4.daļu par klubu dalību Latvijas lielākajās IFAA sacensībās (par katru 

dalībnieku) un nolēma pārskaitīt: SK ODISEJS – 86.76EUR, SK STIEGRS – 

328.03EUR, SK FREE WIND ARCHERS – 323.12EUR, SK ĶEKAVAS ŠAUTRA – 

78.66EUR, SK SAVAGE ARCHERS – 590.10EUR, SK ZIEMEĻNIEKS – 189.90EUR, 

SK CURLAND – 68.34EUR, SK AMAZONES – 114.96EUR, SK ARCHERY LIEPĀJA 

– 163.76EUR, SK FRAM – 17.32EUR un SK YAMAMICHI – 3.06EUR. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

3.  

a. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par Federācijas aktivitāšu gadskārtējās 

atskaites LSFP sagatavošanas gaitu, kura jānodod vēlākais 22.01.2017., un nolēma 

uzdot E.Lapsiņam pabeigt atskaišu sagatavošanu un nodot LSFP. 

b. Valde izskatīja SK FRAM pārstāvja Dmitrija Korola lūgumu izsniegt 

Federācijas atzinumu un nolēma izsniegt atzinumu, ka Dmitrijs Korols atbilst C 

kategorijas trenera kvalifikācijai loka šaušanā. 

c. Valde noklausījās J.Oļeksejenko ziņojumu par sporta klašu izpildi un jaunu 

rekordu uzstādīšanu. Valde nolēma apstiprināt iesniegto sarakstu un pasūtīt nozīmītes. 

d. Valde noklausījās J.Oļeksejenko ziņojumu par Polijā ražotiem vairogiem-bultu 

uztvērējiem, kuri izgatavoti no gumijota materiāla ar maināmiem vidiņiem, ir viegli un 

kompakti. Valde nolēma uzdot J.Oļeksejenko noskaidrot cik vairogi varētu interesēt 

Federācijas biedrus, veidot kopēju pasūtījumu, iegūstot „īpaši labo cenu” LLŠF no poļu 

puses. 

e. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par situāciju, kad, negaidot, Latvijas loka 

šaušanas Olimpiskā izlase ir palikusi bez reālām iespējām turpināt kvalitatīvi trenēties, 

jo SIA ŠAUŠANAS SPORTA KLUBS maksāt nespējas administrators lauza telpu īres 

līgumu ar SK AMAZONES un nolēma līdz 2017.gada rudenim atrast piemērotas telpas 

Valsts Olimpiskās izlases kvalitatīvam treniņu procesam ziemas apstākļos. 

f. Valde noklausījās J.Oļeksejenko ziņojumu par nepieciešamību Federācijai iegūt 

sabiedriskā labuma organizacijas statusu un nolēma lūgt grāmatvedi Sarmīti Lipsti 



sagatavot nepieciešamos dokumentus un Arnim Podiņam tos iesniegt attiecīgajās Valsts 

instancēs. 

g. Valde noklausījās Jāņa Apsīša piedāvājumu 2017.gadā organizēt Baltijas 

čempionātu un Jūrmala Open kā vienas sacensības un nolēma atbalstīt priekšlikumu 

organizējot sacensības „XVIII Baltijas valstu čempionāts Jūrmala Open” 2017.gada 16.-

18.jūnijā. 

h. Valde noklausījās A.Podiņa atgādinājumu par Federācijas biedru naudu iemaksu 

2017.gadam un nolēma lūgt grāmatvedi Sarmīti Lipsti sagatavot sarakstu par klubiem, 

kuri ir jau samaksājuši un kuriem ir parādi par iepriekšējiem gadiem. 

i. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par Jāņa Bērziņa (SK STIEGRA) 

pieprasījumu par IFAA tiesnešiem un uzdeva E.Lapsiņam apzināt kāda ir reālā situācija 

ar IFAA tiesnešiem un ja nepieciešams sakārtot šo jautājumu. 

Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 
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