
LLŠF KOPSAPULCES PROTOKOLS 
 

2011.gada 14.maijā 
Babītes nov., Salas pag., „Babītēs” 
Kopsapulci atklāj 17:00 
 
Sapulces vadītājs: Eduards Lapsiņš 
Protokolē: Oksana Jurčenko 
Balsu skaitītāja: Anete Kreicberga 
Prezidijs: Jūlija Oļeksejenko, Anseds Dūša, Eduards Lapsiņš 
Debatēm pieteikušies: Agate Zālīte, Zigmārs Mucenieks, Juris Novožilovs 
 
Delegātu satāva klātbūtne 100%: AK ATLANIS 2 delegāti (Jūlija Oļeksejenko, 
Aleksandrs Oļeksejenko), SK ODISEJS 3 delegāti (Marija Antonova, Viktors 
Avsjuks, Pāvels Šatrava), SK AMAZONES 12 delegāti (Zigmārs Mucenieks, 
Aleksandrs Redjko, OKSANA Jurčenko, Ivo Lipste, Gints Jonasts, Anete Kreicberga, 
Jeļena Malaša Homiceviča, Jānis Skubeničš, Arnis Podiņš, Agate Zālīte, Līga 
Zommere, Redžinalds Pučko), SK AVAGE ARCHERS 1 delegāts (Juris Novožilovs), 
SK VENDENES STRĒLNIEKI 1 delegāts (Juris Novožilovs ar pilnvarojumu). 
 
Kopsapulce ir lemtspējīga. 
 
Dienas kārtība: 

1. Federācijas prezidenta Anseda Dūšas, grāmatvedes Sarmītes Lipstes un 
ģenerālsekretāra Eduarda Lapsiņs uzrunas. 

2. Gada pārskata apstiprināšana 
3. Debates, neuzticības izteikšana LLŠF prezidentam Ansedam Dūšam. 
4. Dažādi. Revidenta vēlēšanas. 

 
Kopsapulce vienbalsīgi nolemj apstiprināt dienas kārtību.  
 
Lēmumi: 

1. Kopsapulce noklausījās uzrunas. 
2. Kopsapulce noklausījās atskaiti par gada pārskatu un nolēma apstiprināt gada 

pārskatu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
3. Debatēs uzstājas Agate Zālīte – lūdz visus jautājumus, kas saistīti ar 

Federācijas mājas lapu un Foruma darbību sūtīt viņai personīgi, izsaka 
neuzticību LLŠF prezidentam, minot, ka prezidents nepilda savu galveno 
funkciju – reprezentēt Federāciju un aicina ievēlēt citu personu. Uzstājas Juris 
Novožilovs – divu Klubu vārdā ierosina, lai Valdē būtu pārstāvēti visi Klubi, 
ar vienādām balss tiesībām vai tiek piešķirts oficiāls status organizatorisku 
jautājumu risināšanā, apskata dažādus ar sacensību organizēšanu saistītus 
jautājumus, Klubu biedru kartēm, licensēm u.c. Uzstājas Zigmārs Mucenieks – 
aicina atbalstīt Kuba karšu ideju un uzņemas izstrādāt vienotu maketu un veikt 
visus sagatavošanas darbus, ierosina visas idejas un ierosinājumus iesniegt 
dokumentālā formā, izveidojot noteiktu sistēmu, lai vērtīgākās idejas un 
ierosinājumi neietu zudumā. Uzstājas prezidents Anseds Dūša – lūdz 
neuzticības izteicējiem pamatot neuzticības izteikuma būtību. Jeļenas Malašas 
Homicevičas replika – bijuši pasākumi, kuros prezidents nav pienācīgi 
pārstāvējis Federāciju, Agates Zālītes replika – Federācijas reprezentālā 



persona mūs prezentējusi negatīvi. Anseds Dūša atbild – Statūti nav pārkāpti 
un prezidenta pienākumi ir pildīti. Agates Zālītes replika  - ir aizdomas, ka 
dažos pasākumos prezidents ir bijis alhakola reibumā. Sapulces vadītājs 
pārtrauc debates un aicina balsot par neuzticības izteikšanu LLŠF prezidentam 
Ansedam Dūšam. Ar balsu vairākumu LLŠF prezidentam tiek izteikta 
neuzticība (par – 12, pret – 0, atturas – 7). Pamatojoties uz Statūtu 7.9.punktu 
neuzticības izteikšana prezidentam tiek noraidīta – balsojums nesasniedz 
nepieciešamo balsu skaitu – 2/3 no klātesošajiem. 

4. Eduards Lapsiņš ziņo par nepieciešamību veikt LLŠF Statūtos sekojošas 
izmaiņas: punktā 2.1.1.formulējumu „koordinēt Latvijā reģistrētu sporta klubu 
darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses loka šaušanas sporta veida 
attīstībai, pārstāvēt Latviju Starptautiskā Loka Šaušanas Federācijā/FITA/, 
Eiropas Loku Šāvēju Savienībā/EMAU/.” aizstāt ar „koordinēt Latvijā 
reģistrētu sporta klubu darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses loka 
šaušanas sporta veida attīstībai, pārstāvēt Latviju starptautiskās loka šaušanas 
organizācijās.”, labot punktu 11.1.LLŠF finansiālās un saimnieciskās darbības 
kontroli veic Revizījas komisija trīs cilvēku sastāvā, kuru ievēl kopsapulce uz 
četriem gadiem un jaunā redakcijā tas skan: LLŠF finansiālās un 
saimnieciskās darbības kontroli veic Revizījas komisija trīs cilvēku sastāvā, 
kuru ievēl kopsapulce uz vienu gadu. Ivo lipstes replika - iesaka labojumus 
veikt, kad vēlēs jauno Valdi un visu pie reizes reģistrēt Uzņēmumu reģistrā. 
Sapulces vadītājs aicina balsot par minētajām izmaiņām LLŠF Statūtos. 
Kopsapulce nobalsoja par izmaiņām LLŠF Statūtos un nolēma uzticēt Jeļenai 
Malašai Homicevičai nokārtot  visas ar šo lēmumu saistītās formalitātes. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz šim revidenta pienākumus pildīja Ivo 
Lipste un viņa kandidatūra tiek virzīta arī Kopsapulcei. Pats Lipste labprāt 
atteiktos, bet ja citu kandidātu nav ir gatavs turpināt darbu. Savu kandidatūru 
izvirza Zigmārs Mucenieks. Ar balsu vairākumu (par – 15, pret – 0, atturas – 
4) ievēl Zigmaru Mucenieku, bet tā kā jaunie Statūti nav stājušies spēkā, 
balsojumam nav nozīmes un par LLŠF revidentu paliek Ivo Lipste. 

 
Sapulci slēdz 21:10. 


