
LLŠF KOPSAPULCES PROTOKOLS 
 

2013.gada 22.martā 
Rīgā, Dunavas ielā 13 
Kopsapulci atklāj 12:00 
 
Sapulces vadītājs: Eduards Lapsiņš 
Protokolē: Oksana Jurčenko 
Balsu skaitīšanas komisija: Juris Novožilovs, Olga Petrova, Jeļena Kononova 
Prezidijs: Jūlija Oļeksejenko 
Debatēm pieteikušies: Juris Novožilovs, Agate Zālīte, Redžinalds Pučko, Jānis Bērziņš sen., Viktors 
Avsjuks, Aleksandrs Čistovs. 
 
Delegātu sastāva klātbūtne:  
SK ATLANTIS: 2 delegāti (Jeļena Oļeksejenko, Kaspars Elarts);  
SK ODISEJS izvirzīti 6 delegāti, reģistrējas 5 delegāti (Marija Antonova, Viktors Avsjuks, Pāvels Šatrava, 
Maksims Čerkasovs, Oļegs Dorofejevs);  
SK AMAZONES: 14 delegāti (Aleksandrs Čistovs, Oksana Žabko, Oksana Jurčenko, Ivo Lipste, Gints 
Jonasts, Anete Kreicberga, Olga Petrova, Jānis Rozefelds, Arnis Podiņš, Agate Zālīte, Armands Vilisters, 
Redžinalds Pučko, Rimma Matvejeva, Jeļena Kononova);  
SK SAVAGE ARCHERS: 2 delegāti (Juris Novožilovs, Andris Melecis);  
SK FREE WIND ARCHERS: 1 delegāts (Normunds Bērziņš);  
SK STIEGRA: 2 delegāti (Jānis Bērziņš jun., Jānis Bērziņš sen.). 
 
Ir ieradušies 26 no 27 delegātiem. Kopsapulce ir lemttiesīga. 
 
Tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija 3 cilvēku sastāvā. Izvirzītie kandidāti: Juris Novožilovs, Olga 
Petrova, Jeļena Kononova. Balstu skaitīšanas komisija tiek apstiprināta vienbalsīgi. 
 
Par Kopsapulces vadītāju apstiprina Eduardu Lapsiņu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 
Tiek nolemts, ka balsošana par LLŠF amatpersonām notiks atklāti. Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu 
(par - 23, pret - 0, atturas - 3). 
 
Dienas kārtība: 

1. LLŠF Prezidenta uzruna, 
2. Gada pārskata apstiprināšana, 
3. LLŠF amatpersonu pilnvaru nolikšana, 
4. Jauno LLŠF amatpersonu kandidātu izvirzīšana, 
5. Debates, 
6. LLŠF jauno amatpersonu vēlēšanas, 
7. LLŠF jauno amatpersonu uzruna. 

 
Sapulces darba gaita: 

1. Sakarā ar to, ka LLŠF prezidents atrodas ārvalstīs, uzrunu Kopsapulcei nolasa viceprezidents 
Eduards Lapsiņš. Runā E.Lapsiņš izteic nožēlu par to, ka LLŠF nav spējusi izpildīt savu galveno 
uzdevumu – pārstāvēt loka šaušanas sportu 2012. gada Olimpiskajās spēlēs Londonā. E.Lapsiņš 
informē par sportistu Z.Bērziņas un J.Amatnieka sasniegumiem, kuri tomēr bija nepietiekami, lai 
kvalificētos OS. E.Lapsiņš izsaka priekšlikumu nozīmīgi mainīt LLŠF īstenoto sportistu treniņu 
sistēmu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. E.Lapsiņš uzskata, ka Federācija ir veiksmīgi pārdzīvojusi 
ekonomisko krīzi. Sporta klubi kļūst arvien skaitliski vairāk un biedru skaita ziņā lielāki, līdz ar 
viņiem aug arī LLŠF. E.Lapsiņš nolasa atskaiti, ko LLŠF iesniegusi Valsts sporta vadības 
organizācijām un kurā minēts kopējais dalībnieku skaits un to sadalījums pa vecumiem. E.Lapsiņš 
nosauc pasākumus un sacensības, kurās piedalījās LLŠF sportisti. E.Lapsiņš informē sapulces 
dalībniekus, ka LLŠF kalendāro sacensību norisi apgrūtina nespēja tās nodrošināt ar nepieciešamo 



tiesnešu sastāvu, trūkst pat palīgtiesniešu un sekretariāta palīgu, jo visi sporta klubu biedri grib 
piedalīties sacensībās, nevis tiesāt. E.Lapsiņš nosauc starptautiskā līmeņa sacensības, kuras rīko 
LLŠF, minot dalībnieku skaitu, kuri tajās piedalījušies. E.Lapsiņš atzīmē, ka ir veiksmīgi norisinājies 
tiesnešu seminārs 2012.gada vasarā, kurā piedalījās 11 cilvēki, un visi veiksmīgi nokārtojuši 
eksāmenu. Salīdzinājumam E.Lapsiņš raksturo PSRS laikā pastāvošo loka šaušanas tiesāšanas 
sistēmu un sacensību norisi. E.Lapsiņš atzīmē LLŠF klubu biedru brīvprātīgo ieguldījumu 
Federācijas labā: Agate Zālīte uztur mājas lapu un sagatavo atskaites par sacensību rezultātiem, Jānis 
Rozefelds – nodrošina tehnisko atbalstu, Jūlija Oleksejenko veic organizatorisku darbību sadarbībā 
ar Rīgas Domi. E.Lapsiņš atvainojas, ka nevar nosaukt visus, kas ir daudz darījuši un dara LLŠF 
labā. Kā pozitīvu piemēru min SK ODISEJS darbību, kas savā sporta bāzē rīko kalendārās ziemas 
sacensības, kas noris augstā līmenī. E.Lapsiņš izsaka piezīmi SK STIEGRA, ka nav iesniegta oficiāla 
atskaite-novērtējums par kluba rīkotajām sacensībām. E.Lapsiņš atzīmē, ka IFAA sacensību līmenis 
pēdējā laikā ir cēlies un arī uzlabojušies rezultāti, ko saista ar A.Vilistera ieguldījumu loku 
izgatavošanā un LLŠF sportistu nodrošinājumu ar augstas kvalitātes inventāru. E.Lapsiņš informē, ka 
top Latvijas loka šaušanas vēstures pārskats, kas tiks nākotnē publicēts mājas lapā. Šobrīd tiek 
apkopoti video materiāli un konvertēti digitālā formā, tulkots V.Manusičeva darbs „Loka šaušana 
Latvijas PSR” un Elīna Lapsiņa apkopo Latvijas loka šaušanas vēstures materiālus. E.Lapsiņš 
norāda, ka 2013. gadā aprit 50 gadi kopš Latvijas loka šaušanas federācijas izveidošanas 
(nodibināšanas), un izvirza priekšlikumu sarīkot īpašu jubilejas pasākumu. 

2. Kopsapulce noklausījās Sarmītes Lipstes atskaiti par LLŠF 2012.gada pārskatu un nolēma apstiprināt 
gada pārskatu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

3. Līdz ar to LLŠF Valdes amatpersonas noliek savas pilnvaras. 
4. Kopsapulce izvirza jaunus LLŠF valdes amatpersonu kandidātus: Arni Podiņu, Jūliju Oļeksejenko, 

Daci Krēgeri, Eduardu Lapsiņu un Jāni Bērziņu sen. 
5. Debates. Kopsapulce nolemj, ka katram delegātam tiek noteikts uzstāšanās limits – maksimums 5 

minūtes. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Valdes amatpersonas kandidāts Arnis Podiņš saka runu, kurā 
iepazīstina ar sevi, izvirza domu, ka nepieciešams aktivizēt sportistus, lielāku uzmanību pievēršot 
jauniešiem, treneru personāla apmācībai un atbilstošai sertificēšanai, norāda, ka ir nepieciešams 
piesaistīt papildus līdzekļus. Kopsapulces dalībnieks Oļegs Dorofejevs kā repliku izsaka pretenziju, 
ka nepiekrīt, lai treneriem lauku apvidos būtu obligāta sertifikācija. Kopsapulces dalībnieks Juris 
Novožilovs jautā A.Podiņam, vai jaunā LLŠF Valde atzīs loka šaušanas instruktoru sertifikātus 
IFAA sistēmā, kurus izsniedza Roberts Lācītis. Arnis Podiņš atbild, ka šis jautājums vēl ir jārisina. 
Valdes amatpersonas kandidāte Jūlija Oleksejenko savā runā piemin, ka LLŠF ir jābūt 
organizatoram, tai jārūpējas par to, lai finansiāli visi klubi tiek dotēti vienlīdzīgi. Kopsapulces 
dalībnieks Viktors Avsjuks replikā izvirza priekšlikumu organizēt komisiju, kas uzraudzīs visus 
klubus un noteiks katra kluba aktuālās vajadzības. Valdes amatpersonas kandidāte Dace Krēgere 
slimības dēļ nevarēja ierasties, un ar viņas kandidatūru klātesošos iepazīstina Juris Novožilovs, 
norādot, ka kandidāte varētu pārstāvēt IFAA sistēmas loka šāvēju intereses Valdē. Valdes 
amatpersonas kandidāts Eduards Lapsiņš savā runā saka, ka pēc varas neraujas, un, ja ir cilvēki, kas 
spēj un vēlas vadīt LLŠF, tad labprāt nodos šīs tiesības kādam citam. E.Lapsiņš runā uzsver, ka 
uzskata treneru sertifikāciju par ļoti svarīgu, un, viņam esot amatpersonai, LLŠF uzstās, lai 
sertifikācijas prasības tiktu ievērotas. E.Lapsiņš uzskata, ka Roberta Lācīša IFAA iegūto sertifikātu 
LLŠF pašlaik nevar atzīt, jo nav nekādu oficiālu dokumentu par šī sertifikāta saņemšanu, apgūto 
programmu utt. E.Lapsiņš atzīmē, ka Valsts oficiālās organizācijas neatzīst IFAA sistēmu, un naudas 
dotācijas ir paredzētas tikai WA sistēmas loka šāvējiem, tāpēc klubiem jāvirza sava darbība uz 
olimpiskā loka šaušanu un WA sistēmu, lai varētu pretendēt uz Valsts līdzekļiem. E.Lapsiņš mudina 
klubus rūpīgāk iepazīties ar LLŠF Statūtiem, lēmumiem un savām tiesībām. Tāpat E.Lapsiņš 
uzskata, ka Valdē jau ir pārstāvētas IFAA sistēmas loka šāvēju intereses un pat vairākumā – 2 no 3 
Valdes locekļiem ir startējuši un guvuši ievērojamus panākumus IFAA sistēmas starptautiskā mēroga  
sacensībās (Eiropas čempionātā). E.Lapsiņš noslēdz uzstāšanos ar teikumu – „savus darba principus 
nemainīšu”. Valdes amatpersonas kandidāts Jānis Bērziņš seniors savā runā izsaka domu, ka kā 
LLŠF amatpersona mēģinās veidot lielāku saikni starp Klubiem un LLŠF, uzlabot to sadarbību. 
Kopsapulces dalībniece Agate Zālīte savā runā saka, ka viņai arvien vairāk laika aizņem mācības un 
tāpēc vairs nav iespējams kvalitatīvi nodarboties ar preses sekretāres pienākumiem. A.Zālīte šos 
pienākumus iesaka deleģēt Andrim Šveicim. Kopsapulces dalībnieks Aleksandrs Čistovs savā runā 



norāda, ka nepieciešams pievērst vairāk uzmanības sabiedrības informētībai par loka šaušanu. 
A.Čistovs atzīst, ka trūkst finanses, materiālas bāzes. Šis trūkums var tikt samazināts, pateicoties 
sponsoriem, taču tam ir jāceļ sporta veida popularitāte. A.Čistovs norāda, ka pats nodarbojas ar 
sabiedriskām attiecībām un izvirza savu kandidatūru informācijas izplatīšanas darbam, piedāvā 
izveidot darba grupu PR jautājumos. Kopsapulce uztic Aleksandram Čistovam organizēt darba grupu 
PR jautājumos. Kopsapulces dalībnieks Redžinalds Pučko savā runā aicina domāt par to, lai Valdē 
nokļūtu cilvēki, kam svarīga loka šaušana kā sports, nevis balstīties tikai uz savām vai klubu 
interesēm. Kopsapulces dalībnieks Viktors Avsjuks izsaka priekšlikumu, ka arī Baltijas valstu 
čempionātu vasarā varētu organizēt Ventspilī. V.Avsjuks sola, ka sacensības notiktu visaugstākā 
līmenī. Eduarda Lapsiņa replika – ir izstrādāti LLŠF noteikumi ar nosacījumiem, kurus izpildot 
jebkurš klubs ir tiesīgs rīkot sacensības, kas var tikt iekļautas LLŠF oficiālā kalendārā. E.Lapsiņš 
norāda, ka loka šaušanas sacensībām ir beidzot jālien ”ārā no krūmiem” un jāpāriet uz stadioniem, 
kur viņai ir īstā vieta. 

6. LLŠF jauno amatpersonu vēlēšanas. LLŠF Valdē ar balsu vairākumu ievēl Arni Podiņu (par – 16, 
pret – 1, atturas – 7), Jūliju Oleksejenko (par – 23, pret – 0, atturas – 1) un Eduardu Lapsiņu (par – 
20, pret – 1, atturas – 4). Valde Kopsapulces apstiprināšanai par jauno LLŠF prezidentu izvirza Arni 
Podiņu. Ar balsu vairākumu par LLŠF prezidentu ievēl Arni Podiņu (par – 18, pret – 2, atturas – 4). 
Kandidātiem, kas nebija ieguvuši pietiekošu balsu skaitu (Dace Krēgere (par – 4, pret – 6, atturas – 
15) un Jānis Bērziņš seniors (par – 4, pret – 2, atturas – 18)), tiek piedāvāts LLŠF revidenta amats. 
J.Bērziņš sen. savu kandidatūru atsauc. Ar balsu vairākumu par LLŠF revidentu ievēl Daci Krēgeri 
(par – 20, pret – 0, atturas – 3). 

7. LLŠF jauno amatpersonu uzrunas. Jaunais Latvijas loka šaušanas federācijas prezidents saka runu, 
kurā piezīmē, ka ir daudz lietu LLŠF, kas ir jāsakārto, lai sasniegtu augstu līmeni. Jūlija Oleksejenko 
saka, ka Arnis Podiņš ir cilvēks, kam var uzticēties, un LLŠF ir ieguvusi, ievēlot viņu par Prezidentu. 
Eduards Lapsiņš saka, ka, lai gan par iepriekšējo prezidentu Ansedu Dūšu ir daudz negatīvas 
atsauksmes, nevajag aizmirst, ka tieši viņš ir tas cilvēks, kas organizēja, atbalstīja un vadīja LLŠF 
darbu pašā grūtākajā brīdī – LLŠF atjaunošanas pirmsākumā, ka tieši viņš nesa Latvijas karogu mūsu 
LLŠF pirmajās sacensībās ārvalstīs – Eiropas čempionātā Briselē un veicis ārkārtīgi daudz citu darbu 
LLŠF labā. E.Lapsiņš aicina aizmirst negācijas un vienmēr pieminēt A.Dūšu ar labiem vārdiem. 
E.Lapsiņš aicina Klubus pašiem būt aktīvākiem un paust savas vajadzības LLŠF, nevis gaidīt, kad 
LLŠF uzminēs viņu vajadzības. E.Lapsiņš runas noslēgumā nolasa Olimpiskās Komitejas Ģenerālās 
asamblejas pieņemto rezolūciju. 

 
 
Sapulci slēdz 14:00. 


