
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2018.gada 16.oktobrī, sāk.plkst.15:00 

Rīgā, Aviācijas ielā 15 

 

Vada: Arnis Podiņš 

Protokolē: Eduards Lapsiņš 

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

Modris Burkevics, Elīna Lapsiņa. 

Dienas kārtība: 

1. Par Apvidus loka šāvēju darba grupu 

2. Par 2019.gada sacensību kalendāru 

3. Par drošu sacensību organizēšanu apvidū 

4. Par C kategorijas trenera atzinumu 

5. Dažādi.  

Valde ir lemttiesīga. 

1. Eduards Lapsiņš ziņo par nepieciešamām izmaiņām Apvidus loka 

šaušanas darba grupas darbā. Valde nolēma: turpmāk lietot nosaukumu 

“Apvidus loka šaušanas darba grupa”, darba grupas sēdes ir jāizziņo kā 

minimums nedēļu pirms sanāksmes, publiskojot apspriežamos 

jautājumus, sanāksmes vietu un laiku, par darba grupas vadītāju no Valdes 

puses nozīmēt Arni Podiņu. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

2.  Eduards Lapsiņš prezentē jauno sacensību kalendāru 2019.gadam. Valde 

izskatīja kalendāru un nolēma: precizēt WA sacensību datumus, samainīt 

vietām LČ un BČ telpās, izsludināt pretendentu pieteikšanos uz LJČ telpās 

organizēšanu (termiņš 31.10.2018.), iekļaut kalendārā Apvidus loka 

šaušanas darba grupas sagatavoto kalendāru, publicēt sagatavoto 

sacensību kalendāra projektu un izsludināt klubu sacensību pieteikšanu 

ierakstam kalendārā līdz 31.10.2018. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

3. Arnis Podiņš ziņo par problēmām un paredzamiem riskiem saistībā ar 

drošību sacensībās apvidū. Valde noklausījās ziņojumu un pēc diskusijas 

nolēma: uzdot Federācijas biedriem iesniegt savus labojumus, 

papildinājumus vai redakcionālās izmaiņas pastāvošajos LLŠF loka 

šaušanas drošības noteikumos (termiņš 16.11.2018.). Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 

4. Eduards Lapsiņš ziņo SK YAMAMICHI biedru lūgumu izsniegt C 

kategorijas treneru atzinumus. Valde izskatīja iesniegtos dokumentus un 

nolēma izsniegt C kategorijas trenera atzinumus Oksanai Strusai un 

Dmitrijam Lencovam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Eduards Lapsiņš ziņo par sacensību MPS-11 un Best Lithuanija 

pārklāšanos. Valde nolēma pārcelt MPS-11 uz 11.11.2018. Eduards 

Lapsiņš lūdz par izciliem sasniegumiem kompensēt Jūlijas Oļeksejenko 

ceļa un uzturēšanās izdevumus startējot WA Pasaules senioru čempionātā 

(621,09EUR apmērā). Valde nolēma atbalstīt šo lūgumu, tiklīdz būs 



pieejami pietiekoši līdzekļu. Eduards Lapsiņš ziņo par Jūlijas Oļeksejenko 

iesniegumu par papildus izdevumiem WA treneru semināra organizēšanu 

148,90EUR apmērā. Valde nolēma segt šos izdevumus no semināra 

organizēšanai paredzētajiem līdzekļiem. Eduards Lapsiņš ziņo par SK 

YAMAMICHI skaidrojumu saistībā ar 2017.gada biedru naudas 

nenomaksāšanu. Valde nolēma pieņem skaidrojumu zināšanai un un 

uzdod nokārtot visas saistības līdz 2019.gada 1.martam. Eduards Lapsiņš 

aktualizē jautājumu par Valsts izlases sportistu nestartēšanu LČ. Valde 

nolēma jautājumu noņemt no dienas kārtības. Eduards Lapsiņš ziņo par 

SK TEBRAS LOKI iesniegumu ar lūgumu uzņemt LLŠF no 2019.gada 

1.janvāri. Valde nolēma uzņemt SK TEBRAS LOKI LLŠF sastāvā. Jūlija 

Oļeksejenko ziņo par WA vēlmi turpmāk vairs neorganizēt PČ telpās un, 

ka LLŠF vārdā ir nosūtīta oficiāla vēstule WA Kongresam ar priekšlikumu 

saglabāt PČ organizēšanu telpās apvienojot tās ar PK posmu telpās. Valde 

atbalsta šo priekšlikumu. Arnis Podiņš ziņo par izcīnīto kvotu ES Minskā, 

bet diemžēl nav neviena pretendenta, kurš būtu uzrādījis startam 

nepieciešamo normatīvu – 620 punkti vingrinājumā 70m Round 

(normatīvs jāuzrāda laika posmā no 27.08.2018. līdz 15.04.2019.). Valde 

pieņēma informāciju zināšanai un nolēma izstrādāt kritērijus uz kuru 

pamata tiks izvēlēts pretendents (termiņš 16.11.2018.). Arnis Podiņš 

iesaka sacensību dalības maksas arī klubiem veikt ar Mini post karšu 

lasītāju vai ar pārskaitījumu. Valde atbalsta šo ieteikumu. Arnis Podiņš 

prezentē NIKE sporta formas piedāvājumus ar ievērojamām atlaidēm un 

piedāvā, lai izlases kandidāti tos iegādātos par saviem līdzekļiem. Valde 

pieņēma informāciju zināšanai un nolēma sagatavot uz reāliem cipariem 

balstītu, konkrētu piedāvājumu. Jūlija Oļeksejenko prezentē 2018.gada 

vasarā izpildīto normatīvu un rekordu sarakstu, Valde apstiprina izpildītos 

normatīvus un uzstādītos rekordus. Jūlija Oļeksejenko ziņo par klubu 

aktivitāti iesniedzot anketes par Valsts izlases normatīvu izpildi. Valde 

paralēli diskutē par jaunu anketu izstrādi un esošo normatīvu saglabāšanu. 

Valde nolēma saglabāt esošos normatīvus arī 2019.gadam, izstrādāt jauna 

tipa anketi un aicināt klubus aktīvāk iesniegt anketes. Jūlija Oļeksejenko 

ziņo par SK ODISEJS gatavību izgatavot koka atbalsta kājas jaunajiem 

IZALON bloku vairogiem. Valde nolēma vispirms līdz galam atrisināt 

pašu vairogu galējo izgatavošanas variantu un tikai tad lemt par atbalsta 

kāju pasūtīšanu. Valde nolēma Apvidus loka šaušanas darba grupas 

iesniegumu izskatīt nākošajā sēdē. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

Sēdi slēdz plkst.18:00. 


