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Vada: Eduards Lapsiņš 

Protokolē: Eduards Lapsiņš 

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

Modris Burkevics, Vitālijs Solovjovs. 

Dienas kārtība: 

1. Iesniegums par WA apvidus loka šaušanas sacensībām 

2. Par 2019.gada sacensību kalendāru un sacensību formātu 

3. Par izmaiņām pastāvošajos LLŠF šaušanas drošības noteikumos 

4. Par pretendentu kritērijiem startam ES Minskā 

5. Par kritērijiem startam WA Indoor sacensībās 

6. Par Izlases sastāva finansēšanas nosacījumi 2019.gadā 

7. Dažādi. 

Valde ir lemttiesīga. 

1. Eduards Lapsiņš nolasa Apvidus loka šaušanas darba grupas vēstuli. Valde 

noklausījās un nolēma vēstules daļu par sasniegtajiem rezultātiem pieņemt 

zināšanai, daļu par paredzamajiem izdevumiem 2019.gadā izskatīt tad, 

kad tiks lemts par Federācijas 2019.gada budžetu un daļu par sacensībām 

tad, kad tiks apspriests 2019.gada sacensību kalendārs. Lēmumi pieņemti 

vienbalsīgi. 

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

izskatīja kalendāru, veica korekcijas un nolēma kalendāru apstiprināt. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par sacensību formātu, pēc diskusijas, 

Valde nolēma sacensības brīvdabā rīkot divas dienas, 1.dienā individuālā 

kvalifikācija un turnīri, izdalot atsevišķi kadetus, 2.dienā kvalifikācija un 

turnīri komandām. Lēmums pieņemts balsīm daloties: Arnis Podiņš, Jūlija 

Oļeksejenko “PAR”, Eduards Lapsiņš “PRET”. 

3. Eduards Lapsiņš ziņo, ka nav bijusi nekāda rakstiska reakcija uz 

aicinājumu rediģēt loka šaušanas drošības noteikumus, izņemot Mārtiņa 

Vītola piedāvājumu iepazīties ar Autosporta federācijas drošības 

noteikumiem. Valde nolēma turpmāk reģistrējoties sacensībām sportistam 

likt izlasīt un atzīmēt elektroniski, ka viņš ir izlasījis un apņemas ievērot 

esošos drošības noteikumus. Valde vēlreiz aicina iesniegt rakstiskus 

priekšlikumus loka šaušanas drošības noteikumu rediģēšanai un tos 

apkopot. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

4. Eduards Lapsiņš piedāvā Ināra Dubkeviča kandidatūru apstiprināt kā 

primāro dalībai ES Minskā un jebkurš cits var pretendēt ieņemt Ināra 

Dubkeviča vietu pārspējot viņa kvalifikācijas rezultātu par 11 un vairāk 

punktiem. Ja kādu iemeslu dēļ Inārs Dubkevičš atsakās no dalības ES 

Minskā, tad viņa vietu ieņem pretendents ar augstāko kvalifikācijas 



rezultātu, kurš uzrādīts laika periodā no 27.08.2018. līdz 15.04.2019. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Jūlija Oļeksejenko piedāvā sagatavot RM un RM junioru komandas 

startam WA Eiropas čempionātam telpās, kurš notiks no 2019.gada 

26.februāra līdz 6.martam, jo pēc iepriekšējo gadu statistikas pastāv 

diezgan liela iespējamība, ka komandas var ieņemt 6-12 un augstākas 

vietas. Kandidātu atlasi varētu sākt ar Rīgas čempionātu nosakot 

normatīvos rezultātus. Valde nolēma RM komandas starta iespējamību 

nemaz neizskatīt, junioriem noteikt normatīvu 560 un vairāk punktu 

vingrinājumā 18m Round (katram potenciālās komandas dalībniekam). 

Tiem, kas vēlas startēt par saviem līdzekļiem līdz 23.11.2018. jāpiesakās, 

Valde izskatīs pieteikumu un pēc 24.11.2018. lems par šo jautājumu 

atsevišķi. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

6. Jūlija Oļeksejenko ziņo, lai turpmāk nebūtu domstarpības, tad tie, kas 

pretendē uz startu izlases sastāvā par saviem līdzekļiem (vai daļēji par 

saviem līdzekļiem) vispirms maksā, tad brauc. Eduards Lapsiņš diskusijā 

uzstāj, ka 2019.gadā izlases normatīvi jāievēro stingri un bez atlaidēm. 

Arnis podiņš argumentē, ka tomēr var būt situācija, kad kāds ar rezultātu 

tuvu normatīvam ir nepieciešams komandas startam. Jūlija Oļeksejenko 

piedāvā noteikt minimālo rezultātu, kuru jāuzrāda, lai pretendētu startēt 

WA starptautiskajās sacensībās par saviem līdzekļiem I sporta klases 

normatīvu attiecīgajā vingrinājumā. Valde nolēma 2019.gadā stingri 

sekot, lai sportisti izpilda noteiktos izlases normatīvus, I sporta klases 

normatīvu noteikt kā robežšķirtni startam izlasē par saviem līdzekļiem, 

paša finansējumu (vai daļēju) iemaksājot līdz oficiālā pieteikuma termiņa 

beigām. Gadījumā, kad izlases komandai ir nepieciešams 3 dalībnieks, 

kura rezultāts tuvs normatīvam, tad šai gadījumā pieņem atsevišķu 

lēmumu. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

7. Eduards Lapsiņš ziņo par gaidāmajām gada atskaitēm, kurās jāziņo par 

sportistu skaitu klubos, dalot tos dzimumos un vecumos un piedāvā šo 

procesu vienkāršot izmantojot pastāvošās Ianseo datu bāzes datus. Valde 

nolēma izmantot Ianseo datu bāzes datus un aicina Federācijas biedrus 

regulāri reģistrēt Ianseo datu bāzē savus jaunos sportistus. Lapsiņš nolasa 

Agates Zālītes iesniegumu. Valde nolēma uzdot Agatei Zālītei saglabāt 

apturot LLŠF Foruma darbību (nevis izdzēst) kā neaktīvu, bet pieejamu 

Forumu ar visām sadaļām. Eduards Lapsiņš ziņo par problēmām ar 

sacensību apziņošanu ārzemnieku vidū. Valde pieņēma Vitālija Solovjova 

piedāvājumu līdz 2018.gada 1.decembrim atrisināt šo problēmu ar 

moderniem IT paņēmieniem. Eduards Lapsiņš nolasa Marinas Rjabkovas 

AiM Archery vārdā rakstīto vēstuli. Valde nolēma uz uzdotajiem 

jautājumiem atbildēt nākamajā Valdes sēdē. Arnis Podiņš ziņo par 

aktualizēto jautājumu saistībā B loku klases inventāra noteikumiem. Valde 

nolēma ja konkrētais kompaktloks atbilst 12cm nosacījumam, tad viņš var 



startēt B loku klasē un no 2019.gada 1.janvāra pāriet uz WA noteikumiem 

atbilstošām loka klasēm. Arnis podiņš ziņo par Antidopinga komisijas 

prasību nosaukt izlases dalībniekus, kuriem ir nepieciešamas dopinga 

kontroles. Valde nolēma pieteikt mūsu izlases dalībniekus Ināru 

Dubkeviču, Jāni Apsīti un Dāvi Blāze kā potenciālos kandidātus ES 

Minskā. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

Sēdi slēdz plkst.18:30. 


