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Biedrības Latvijas Loka Šaušanas Federācijas, reģ. Nr. 40008026008 

 

 BIEDRU KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr.1 
 

2018. gada 10. marts 

Kopsapulces norises vieta: 

NVO Nama konferenču zāle, 

Ieriķu iela 43a – 128, Rīga 

 

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 02.02.2018. ievietojot informaciju federācijas mājas 

lapā https://archery.lv/wp-content/uploads/zinas/2018/01-Uzaicinajuma-vestule.pdf un paziņojot dienas kārtību 

(projektu), un izsūtot informāciju elektroniski, katram biedram uz viņa norādīto e-pasta adresi. 
 

Kopsapulci vada: 

LLŠF prezidents: Arnis Podiņš 

LLŠF ģenerālsekretārs: Eduards Lapsiņš 

Protokolētāja: Līga Ilona Deņisenoka 

 

Darba kārtība: 

1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 

2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 

4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana. 
5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2017.gada pārskatu, un LLŠF 2018.gada budžeta projektu. 

7. LLŠF revidenta ziņojums. 

8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2017.gada pārskatu un LLŠF 2018.gada budžeta projektu. 

9. Ziņojumu, 2017.gada pārskata un LLŠF 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana. 

10. Dažādi: 

Agate Zālīte par Apvidus darba grupas darbu un Federācijas mājas lapu. 

 

1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 

Par kopsapulces vadītāju tiek apstiprināts: A. Podiņš. 

  

2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 
Kopsapulcē klātesošo biedru skaits: 9 klubi - Sk “AiM Archery”, Sk “Amazones”,  Sk “Atlantis”,  Sk 

“Curland”,  “DRLŠSK”, Sk “ FRAM”, Sk “Lindales uguns”, Sk “Odisejs”, Sk “Savage Archery”. Kopējais 

Juridisko biedru skaits federācijā 15 biedri.  

 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 

Par balsu skaitītāju ievēlēts E. Lapsiņš. 

 

4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana. 

Darba kārtība un reglaments tiek apstiprināts: 

Par – 22 Pret – 0 Atturas – 0 

 
5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

Apsveikums – uzstājas Eduards Lapsiņš. 

E. Lapsiņš izsaka : Paldies klātesošajiem par ierašanos. Izsaka atvainošanos, par notikušajiem pārpratumiem. 

“Ir patīkami skatīties uz “AiM Archery” sportistiem – Jūs strādājat pareizā virzienā!” 

 

6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2017.gada pārskatu, un LLŠF 2018.gada budžeta projektu. 

Pagājušā gada aktivitāšu momenti apkopoti Vadības Ziņojumā: “LLŠF biedrība 2017. gada pārskats”. 

 “Attiecībā pret 2017. gadu – ieņēmumi bija 15% mazāk kā 2016. gadā. Ieņēmumi veidojas no sportistu 

līdzmaksājumiem dalībai sacensībās. Citas pozīcijas ir līdzvērtīgas. Stabili pieaug Federācijas līdzfinansējums, 

tātad novertē pozitīvi mūsu darbību. 2017 gadā ir saņemts par 11% lielāks finansējums no LSFP” stāsta  Skatīt 

sīkāku informāciju Gada pārskatā 10 lpp. 
“Ieņēmumu un izdevumu starpība veidojas pozitīva, jo ir arī finansējums Latvijas Olimpiskās komitejas.”  

Skatīt sīkāku informāciju Gada pārskatā 10. lpp. 

Vadības Ziņojums par 2017./2016. gada bilanci, ieņēmumiem izdevumiem  un ziedojumu un dāvinājumu 

https://archery.lv/wp-content/uploads/zinas/2018/01-Uzaicinajuma-vestule.pdf
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pārskats tiek izskaidrots, vadoties no Gada pārskata bukleta 13. – 14. lpp.  

Tiek izskaidrots, kā veidojas kopējie izdevumi, vadoties no sagatavotā bukleta 16. lpp. “Izdevumi veidojas: 

komandējumi, ārzemju sacensības, vietējā mēroga sacensības, iegādāts inventārs, iegādāts dators, biroju 
pakalpojumi. Diemžēl nav divu klubu gada biedru maksājumu – biedru nauda, ir izveidojies parāds”. 

Tiek atgādināta obligāta prasība - 2018. gada budžeta projekts jāpublicē LLŠF mājas lapā.  

Tiek sniegta informācija par plānotajiem ieņēmumiem – skatīt sagatavotajā bukletā 17. lpp. “Federācijas 

padomes un LOK – finansējumi ir nemainīgi.  

Ir panākta vienošanās ar WA par treneru apmācības kursu rīkošanu Rīgā 2018.gada septembrī, šo darbu un 

kordināciju vada J. Oļeksejenko. No vietējiem klubiem tiks aicināti 1 vai 2 pārstāvji. Kursi paredzēti 20 

dalībniekiem,” pastāsta A. Podiņš. 

Tiek izklāstīta informācija par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem: ziņojums no sagatavotā materiāla 

17.lpp. 

“Plānots atbalstīt sportistus starptautiskajās sacensībās: Jaunieši WA Eiropas jauniešu kauss, 1 posms, 

Revereto, ITA; Eiropas jauniešu čempionāts + COQ, Patras, GRE. 

Pieaugušo izlasei paredzēts atbalstīt WA Pasaules Kauss, IV posms, Berlin, GER; Eiropas Lielā Balva, Sofia, 
BUL; Eiropas čempionāts, Legnica, POL; Eiropas 3D čempionāts, Gothenbourg, SWE, ” ziņo A. Podiņš. 

 “Izdevumi paredzēti arī kalendārajām sacensībām un Rīgas čempionātā – paredzēts aicināt sportistus no 

sadraudzības pilsētām,” paskaidro A. Podiņš.  

Tiek izteikts skaidrojums par inventāra - vairogu iegādi: “Tiks iegādāts vairogu materiāls no Krievijas. 

Federācija kopā ar SK “Odisejs” un Sk “Amazones” apņēmušies iegādāties vienu kravu ar šo materiāliem, lai 

varētu iegūt mobilus vairogus rīkojot sacensības ziemas apstākļos (vairogu svars būtiski vieglāks, kas atvieglo 

gan to transportēšanu, un uzstādīšanu sacensībās).  

Tiek skaidrots, ka pozīcijā “Sportistu inventārs” (atbilstošas bultas, ekipējums) pirmām kārtām jānodrošina 

jauniešiem/junioriem, kuri gatavojas starptautiskām sacensībām un pec nepieciešamības pieaugušo izlases 

dalībniekiem, kuri ir izpildījuši izlases daībnieka normatīvus, kuri paredz federācijas atbalsta finansējumu”. 

“Izdevumu daļa ir plānota lielāka par ieņēmumu, jo ir neizlietotais finanšu atlikums no 2017.gada 
ieņēmumiem.  Tā kā tas ir ieņēmumu un izdevumu projekts, tad šīs pozīcijas var gada laikā mainīties, atkarībā 

no reālās situācijas” skaidro A. Podiņš. 

 

7. LLŠF Revidenta ziņojums par gada pārskatu. 

Ziņojumu sniedz: Biedrības revidents Ivo Lipste. 

“Tika izanalizēts ziņojums. Apstiprinu, ka grāmatvedības atskaitēs un gada pārskatā, par biedrības darbību 

2017. gadā, nepilnības netika konstatētas. ” Ar sīkāku revidenta ziņojumu var iepazīties bukleta  pēdējā lapā.  

 

8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2017.gada pārskatu un LLŠF 2018.gada budžeta projektu. 

A. Zālīte: “Vai ir paredzētas nometnes sportistiem?” 

 A. Podiņš: “Šo jautājumu risinās sagatavošanās procesa laikā. Šobrīd nav tās paredzētas un iekļautas plānos. 

Tiks izanalizeta sportistu gatavība Eiropas sacensībām un federācijas finanšu iespējas”. 
 

9.  Ziņojumu, 2017.gada pārskata un LLŠF 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana. 

Balsojums: apstiprināt 2017. gada pārskatu. 

Par  - 22 

Pret - 0 

Atturas – 0 

2017.gada pārskats ir apstiprināts. 

 

Balsojums par 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu  

Par – 22 

Pret – 0 
Atturas – 0 

2018.gada budžeta projekts ir apstiprināts. 

 

10. Dažādi. 

Pieteikusies A. Zālīte. 

“Apvidus darba grupa pastāv. Ažiotāža - apvērsums – tas nav noticis 17. jūlijā – darba grupa pieņēma 

lēmumu, ka darba grupa likvidējas. Bet trīs cilvēku grupa 30.09.2017 gadā nolēma, ka darba grupa 

nepieciešama. 

Darba grupas nolikumu ikviens var apskatīties LLŠF mājas lapā. Ieviesta reitinga sistēma.  

Tiks rīkotas četras treniņ sacensības un noskaidrots, kuri sportisti brauks uz federācijas atbalstītajām 

starptautiskajām sacensībām.” 
A. Zālīte izsaka atgādinājumu, par drošības noteikumu ievērošanu sacensību laikā klubu biedriem. “Lūdzu 

informējiet klubu biedrus par drošības noteikumiem!” 

A. Zālīte aicina klubu vadītājus sagatavot sportistu apliecības. Ļoti ērti to var izdarīt izmantojot federācijas mājas 
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lapā pieejamo datu bāzi. Neskaidrību gadījumā vērsties pie A. Zālītes vai K. Liepas.  

Ivo Lipste izteica viedokli: “Lai klubu biedrus neinformē kluba pārstāvis, bet katrs individuāli informāciju 

iegūst LLŠF mājas lapā. Kāpēc cilvēki neskatās informāciju/ Izziņot, lai skatās.’’ A. Zālīte  atbildēja: 
“Informācija ir pieejama. Materiāli un informācija ir ievietota.” 

LLŠF prezidents A. Podiņš izteica kopsapulces kopsavilkumu: 

“Prieks par apvidus darba grupu – ir konkrēti lēmumi un tiek meklēti risinājumi.  Apsveicami! 

Pagājušā gada kopsapulcē tika nolemts – par darba grupu, kas izstrādātu akreditētu loku šaušanas 

apmācības programmu. Diemžēl šis jautājums netika risināts ar pietiekamu atdevi. Nepieciešams pārskatīt 

darba grupas sastāvu un risināt ieplānotās darbības attīstību.  

M. Rjabkova informēja klātesošos par iegūto nostādni sarunās ar atsevišķu skolu vadītājiem: “Skolas 

loka šaušanas nodarbības piedāvā iekļaut skolu apmācībā kā interešu izglītību.”  

A. Podiņš izsaka pateicību J. Oļeksejenko par neatlaidību un “cīņu” ar Rīgas domi, kas vainagojušās 

ar labas kvalitātes treniņa telpām ziemā. “Mums ir telpas Aviācijas ielā 15, kur notiek treniņu process ziemas 

apstākļos.” 

Izsaka pateicību E. Lapsiņam par veiktajām darbībām ziemas treniņu telpu iekārtošanā un federācijas 
darbībā. 

Izsaka pateicību E. Lapsiņai, kas darbojas ar jauniešu izlases kandidātu un dalībnieku apzināšanu un 

sadarbību jauniešu sagatavošanā starptautiskām sacensībām. 

“Nepieciešams uzzināt no pašvaldībām par atbalstu sportistiem, kuri piedalīsies sacensībās - Eiropas 

čempionāti, Pasaules kausi un citas.  Jo ir pašvaldības kuras var segt ceļa izdevumus un daļu no citiem 

izdevumiem.” piebilst A. Podiņš Rīgas pilsētas sportisti var sazināsies ar J. Oļekejenko, kurai ir pieredze 

sadarbībā ar Rīdas domes sporta pārvaldi. 

 

Paldies kopsapulces dalībniekiem par darbu. 

 

Kopsapulce tiek slēgta. 
 

 

Sapulces vadītājs    (personiskais paraksts)      Arnis Podiņš              

 

Protokolists           (personiskais paraksts)      Līga Ilona Deņisenoka 

 
Rīga, 2018. gada 10. marts 

 

 

 


