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Biedrības „Latvijas Loka Šaušanas Federācija”, reģ. Nr. 
40008026008 

BIEDRU KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr.1/2019 
 
2019. gada 30. marts 
Kopsapulces norises vieta: 
NVO Nama konferenču zāle, 
Ieriķu iela 43a –128, Rīga 
 
Biedrības „Biedrības „Latvijas Loka Šaušanas Federācija” 
(turpmāk- LLŠF) biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem 
paziņojot par sapulci 15.03.2019., ievietojot informāciju 
LLŠF 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 viceprezidente: Jūlija Oleksejenko 
LLŠF ģenerālsekretārs: Eduards Lapsiņš 
Protokolists: Inga Siksna 
 
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 2018.gada 
pārskatu, un LLŠF 2019.gada budžeta projektu.  
7. LLŠF revidenta ziņojums.  
8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2018.gada pārskatu un 
LLŠF 2019.gada budžeta projektu.  
9. Ziņojumu, 2018.gada pārskata un LLŠF 2019.gada 
budžeta projekta apstiprināšana.  
10. Par SK YAMAMICHI lūgumu atbrīvot no biedru naudas 
maksas par 2017.gadu.  
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11. Par SK CURLAND ierosinājumu mainīt LLŠF statūtu 
8.1 punktu, izsakot to šādā redakcijā: “8.1. Valde ir LLŠF 
izpildinstitūcija kas sastāv no pieciem Valdes locekļiem. 
Valdes priekšsēdētājs ir arī LLŠF prezidents.” 

 
Kopsapulce sākas plkst. 11:05.  
 
1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja 
apstiprināšana. 
Arnis Podiņš: Uzrunā Kopsapulcē klātesošos biedrus 
(delegātus). Ziņo, ka saskaņā ar Kopsapulces delegātu 
reģistrācijas datiem, atklāšanas brīdī Kopsapulcei 
reģistrējušies 52 no 57 delegātiem ar lēmuma tiesībām 
balsojumos, kas pārstāv 15 no 16 biedriem, līdz ar to 
saskaņā ar Biedrības un nodibinājumu likumu Kopsapulce 
ir lemttiesīga. Lūdz delegātus iesniegt Kopsapulces vadītāja 
kandidatūras. 
 
Kopsapulces vadītāja kandidatūras netiek pieteiktas. Notiek 
balsojums par Arņa Podiņa kā LLŠF prezidenta 
apstiprināšanu par Kopsapulces vadītāju: 
Balsojuma rezultāti: „par”- 51”, „pret”- 0, „atturas”- 1. 
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu. 
Par Kopsapulces vadītāju tiek apstiprināts: Arnis Podiņš. 
 
2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) 
skaitu. 
 
Arnis Podiņš ziņo: Kopsapulcē klātesošo biedru skaits: 15 
klubi –Sporta klubs “AiM Archery”, SIA „Archery Liepāja”, 
Eduarda Lapsiņa loka šaušanas sporta klubs “Amazones”, 
Latvijas sporta loka šaušanas klubs “Atlantis”, Loka sporta 
šaušanas klubs “Curland”, “Dienvidrietumu Loka Šaušanas 
Sporta Klubs”, Sporta klubs „Savage Archer”, Bērnu un 
jaunatnes loka šaušanas sporta klubs “ FRAM”, „Free Wind 
Archers”, “Lindales uguns”, Latvijas sporta loka šaušanas 
klubs “Odisejs”, Sporta klubs „Stiegra”, Kaspara Aigara loka 
šaušanas sporta klubs „Ziemeļnieks”, „Ķekavas šautra”, 
Sporta klubs Tebras loki. Kopējais juridisko biedru skaits 
federācijā -16 biedri.  
 
Kopējais klātesošo delegātu skaits – 52.  
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3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana. 
Arnis Podiņš aicina pieteikties balsu skaitīšanas komisijas 
kandidātus- 3 personas. Piesakās Jānis Roziņš, Jānis Ronis 
un Raivo Saars.  
Notiek balsojums par balsu skaitīšanas komisijas 
apstiprināšanu norādītajā sastāvā: 
Balsojuma rezultāti: „par”- 51”, „pret”- 0, „atturas”- 1. 
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu. 
Balsu skaitīšanas komisija apstiprināta šādā sastāvā- Jānis 
Roziņš, Jānis Ronis un Raivo Saars. 
 
4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba 
reglamenta apstiprināšana. 
Arnis Podiņš nolasa Kopsapulces darba kārtības projektu 
kā norādīts Kopsapulces uzaicinājuma vēstulē un aicina 
izteikt iebildumus vai priekšlikumus. 
 
Mārtiņš Vītols ierosina Kopsapulces darba kārtības projekta 
11.punktu apspriest pēc 5.punkta „Apsveikumi un viesu 
uzrunas”, to pamatojot ar apspriežamā jautājuma 
svarīgumu un aktualitāti. 
Notiek balsojums par Kopsapulces darba kārtības projekta 
11.punkta pārcelšanu: 
Balsojuma rezultāti: „par”- 35”, „pret”- 10, „atturas”- 6. 
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu. 
 
Arnis Podiņš ierosina noteikt delegātu uzstāšanās laika 
limitus, tos nosakot ziņojumiem- 20 minūtes, debatēm- 5 
minūtes, atkārtotām debatēm- 3 minūtes, un aicina izteikt 
iebildumus un citus ierosinājumus. Iebildumi vai 
ierosinājumi nav. 
 
Arnis Podiņš aicina balsot par Kopsapulces dienas kārtības 
un darba reglamenta apstiprināšanu kopumā.  
Notiek balsojums par Kopsapulces darba kārtības un 
reglamenta apstiprināšanu kopumā: 
Balsojuma rezultāti: „par”- 46”, „pret”- 1, „atturas”- 3. 
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu. 
 
5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 
 
Eduards Lapsiņš uzstājas, sveicot delegātus ar ierašanos. 
 



 4 

6. Par SK CURLAND ierosinājumu mainīt LLŠF statūtu 8.1 
punktu, izsakot to šādā redakcijā: “8.1. Valde ir LLŠF 
izpildinstitūcija kas sastāv no pieciem Valdes locekļiem. 
Valdes priekšsēdētājs ir arī LLŠF prezidents.” 
 
Mārtiņš Vītols uzstājas SK Curland vārdā, norādot, ka par 
nepieciešamību un pamatojumu mainīt statūtus ir rakstījis 
iepriekš, kā galvenos iemeslus norāda pēdējā laikā 
pieaugušo lokšāvēju skaitu visā Latvijā, kamēr valde trīs 
cilvēku sastāvā ir koncentrēta Rīgā, nav pārstāvēti reģioni, 
pārstāv WA sportistus, nav pārstāvēti apvidus loka šāvēji. 
Izsaka iespēju, ka jaunajiem valdes locekļiem būs iespēja 
strādāt un sevi pierādīt. Norāda uz personisku 
neapmierinājumu ar valdes darbu, problēmām ar 
komunikāciju. 
 
Krišjānis Liepa uzrunā delegātus, norādot, ka darbs valdes 
locekļa amatā ir hobijs, nevis pamata darbs, skaitliskā 
sastāva palielināšanas rezultātā iespējamas grūtības 
sasaukt valdes sapulces un kopumā līdz ar to federācijas 
darbā iespējamās izmaiņas neparedz, kopumā ir pret 
priekšlikumu. 
 
Jānis Bružis uzrunā delegātus, norādot, ka atbalsta 
priekšlikumu, jo tādējādi iespējams tikšot pieņemti pareizi 
lēmumi, izsaka priekšlikumu organizēt valdes sapulces ar 
interneta starpniecību (attālināti), to nodrošinot ar 
pieejamiem tehniskajiem risinājumiem, jo  piedalīšanās 
valdes sēdēs klātienē varētu būt apgrūtināta attāluma dēļ.  
 
Marija Antonova izsaka atbalstu priekšlikumam par valdes 
skaitliskā sastāva palielināšanu, jo pēdējā valdes sēdē 
pēkšņi pieņemti augstāki kompaktloku normatīvi, tādējādi 
radot aizdomas par vienas personas interešu lobēšanu. 
 
Jūlija Oleksejenko iebilst norādot, ka normatīvi nav tikuši 
palielināti un atbilst iepriekš noteiktajiem normatīviem 
izlases kandidātiem. Min piemērus.  
 
Notiek izteikumi no vietas par finansējumu, normatīviem 
(arī krievu valodā), tai skaitā Jānis bērziņš jautā par 
tulkojuma no krievu valodas pieejamību, uz ko Arnis Podiņš 
atbild, ka tulkojums nav paredzēts. 
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Eduards Lapsiņš uzrunā delegātus, norādot, ka vēsturiski 
lokšāvēju skaits ir bijis vēl lielāks, ap 4000. Var palielināt 
valdes locekļu skaitu arī uz 7, 16, utt., nav pamata, kāpēc 
tieši 5 valdes locekļi. Atbildot uz priekšlikumu organizēt 
valdes sēdes ar interneta starpniecību (attālināti), norāda, 
ka pašam nav nepieciešamo tehnisko zināšanu, kā to 
nodrošināt, un izsaka bažas, ka tādējādi valdes sēžu norises 
var tikt apgrūtinātas. Norāda uz to, ka LLŠF Facebook 
apziņošanas grupa arī ar laiku savu aktualitāti un 
izveidošanas mērķi ir zaudējusi, pārvērtusies par atsevišķu 
personu „ruporu”. Tādējādi, arī attālinātas valdes sēdes var 
kļūt par personisko interešu un domstarpību risināšanas 
vietni. Piekrīt Krišjānim Liepam, ka valdes locekļa amata 
pienākumu pildīšana ir hobijs un labprātīgas aktivitātes.  
 
Raimonds Grietēns uzrunā delegātus, aicinot pārcelt savas 
intereses un domāšanu „no sētas” augstākā līmenī, norādot, 
ka līdzīgi arī bobslejs ir sācies garāžā, bet patlaban 
sasniedzis augstus rezultātus pasaulē. Izsaka savu pieredzi 
citu biedrību valžu darbā, norādot, ka gadās, ka valdes 
locekļi no reģioniem sēdēs piedalās vairāk nekā valdes 
locekļi no Rīgas. Izsakās skeptiski par valdes sēžu norisi ar 
video starpniecību, jo nekas neaizstāj sarunas „aci pret aci”. 
 
Inga Siksna uzrunā delegātus, norādot, ka statūtu izmaiņas 
to juridiskajā formulējumā, mehāniski palielinot valdes 
locekļu skaitu no 3 uz 5, nekādi nerisina faktiskās valdes 
strukturālās problēmas Mārtiņa Vītola interpretācijā un 
attiecībā uz priekšlikuma pamatojumu, jo nenosaka 
nepieciešamību valdes locekļu pārstāvībai reģionāli vai 
attiecībā uz atsevišķām loka klasēm. 
 
Mārtiņš Vītols norāda, ka likums nepieļauj norādīt valdes 
locekļu struktūru, tikai skaitu. Attiecībā uz savām 
aktivitātēm LLŠF Facebook apziņošanas grupā norāda, ka ir 
ziņojis par problēmām un valdei nav mērķis. 
 
Ivo Lipste izsaka aicinājumu izdiskutēt, par to, par ko ir 
cīņa saistībā ar šo priekšlikumu- par varu vai valdes locekļu 
skaitu. Norāda, ka problēmu risināšanai ir paredzētas 
komisijas un citi mehānismi. Vēsturiski bijušas daudzas 
situācijas. Valdes locekļu liela skaita gadījumā grūti 
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nodrošināt kvorumu. Kopumā neredz jēgu valdes locekļu 
skaita palielinājumam, jo jābūt koncepcijai nevis 
mehāniskam palielinājumam. 
 
Arnis Podiņš norāda uz LLŠF biedru vēsturisko skaitu un 
problemātiku saistībā ar aktuālo lokšāvēju skaita 
apzināšanu. Ir audzis gan klubu, gan dalībnieku skaits. 
Klubi akumulē lokšāvējus, bet pēc tam iekšējo nesaskaņu 
rezultātā sadalās, faktiski kļūstot vājāki. Aicina lokšāvējus 
izvērtēt sākumā pašiem sevi, klubu līmenī, formulējot katra 
atsevišķa kluba mērķi. Ir vērojamas personiskas ambīcijas, 
pretenzijas. Izsaka bažas par konfliktu pārnešanu valdes 
līmenī. Norāda, ka federācijas lietu vešana nav tikai 
parunāšana, valdes loceklim tas ir pienākums un  atbildība, 
par darbu nesamaksājot, bet pieprasot rezultātus. Valdes 
loceklim ir nepieciešamas zināšanas dokumentu 
sagatavošanā un citām zināšanām un prasmēm, tā nav tikai 
dalība valdes sapulcēs, valdes loceklim ir pienākums 
pārstāvēt LLŠF intereses valsts un starptautiskajās 
organizācijās un piedalīties to organizētajos pasākumos, 
nodrošināt dokumentu apriti saskaņā ar attiecīgo 
likumdošanu. Valdes loceklim nepietiek tikai interešu 
pārstāvību. Jāveicina interešu grupu aktīvāku darbību 
līdzīgi kā tas ir citās federācijās.  
 
Eduards Lapsiņš izsaka pateicību Arnim Podiņam par viņa 
veikumu federācijas prezidenta amatā, uzrunā Mārtiņu 
Vītolu, oponējot iepriekš izteiktajiem iebildumiem par 
federācijas un valdes darbu, norāda, ka jābūt konkrētiem 
priekšlikumiem. Atgādina par iebildumiem attiecībā uz 
lokšāvēju uzvedību atsevišķu sacensību laikā. 
 
Mārtiņš Vītols iebilst, ka pats ne uz ko nepretendē.  
 
Jūlija Oleksejenko norāda, ka valdes locekļa pretendentam 
sevi vispirms vajadzētu pierādīt darba grupās, apliecinot, ka 
var reāli strādāt un palīdzēt. 
 
Edgars Dreimanis aicina delegātus strādāt konstruktīvi, 
nevis emocionāli izsakot pārmetumus. 
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Ivo Lipste iesaka balsot par faktisko valdes locekļu skaita 
maiņu pēc būtības, nevis par konkrētu grozījumu 
pieņemšanu statūtos, norādītajā formulējumā.  
 
Notiek diskusijas no vietas, atsevišķu delegātu izteikumi un 
viedokļi. 
 
Arnis Podiņš aicina balsot par grozījumu pieņemšanu 
statūtos, izsakot LLŠF statūtu 8.1 punktu šādā redakcijā: 
“8.1. Valde ir LLŠF izpildinstitūcija kas sastāv no pieciem 
Valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs ir arī LLŠF 
prezidents.”.  
Notiek balsojums par statūtu grozījumiem: 
Balsojuma rezultāti: „par”- 36”, „pret”- 12, „atturas”- 4. 
Lēmums pieņemts ar vismaz divām trešdaļām balsu. 
   
7. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2018.gada 
pārskatu, un LLŠF 2019.gada budžeta projektu. 
 
Arnis Podiņš uzstājas, izklāstot informāciju, kas minēta 
LLŠF biedrības Vadības ziņojumā un  Gada pārskatā par 
2018.gadu, kā arī budžeta projektā par 2019.gadu [piezīme- 
kā norādīts Kopsapulcei sagatavotā bukletā, kas delegātu 
reģistrācijas brīdī pa vienam eksemplāram iedots katram 
LLŠF juridiskajam biedram]    
  
Eduards Lapsiņš lūdz federācijas atbalstu sportistam 
Romanam Sergejevam jaunu bultu iegādei.  
 
8. LLŠF Revidenta ziņojums par gada pārskatu. 
 
Ivo Lipste ziņo, ka ir izanalizējis vadības ziņojumu un 
apstiprina, ka grāmatvedības atskaitēs un gada pārskatā 
par biedrības darbību 2018. gadā dati saskan, būtiskas 
kļūdas netika atrastas, kaut gan bija vērojamas drukas un 
gramatiskas kļūdas. Kopumā gada pārskats par 2018.gadu 
atzīstams par derīgu. Norāda, ka pilns revidenta ziņojuma 
teksts ir pieejams Kopsapulces bukleta pēdējā lapā.  
 
9. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2018.gada pārskatu un 
LLŠF 2019.gada budžeta projektu. 
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Arnis Podiņš aicina delegātus izteikties. Neviens delegāts 
nepiesakās. 
 
10. Ziņojumu, 2018.gada pārskata un LLŠF 2019.gada 
budžeta projekta apstiprināšana. 
 
Arnis Podiņš aicina balsot kopumā par ziņojumu, 
2018.gada pārskata un LLŠF 2019.gada budžeta projekta 
apstiprināšanu.  
Notiek balsojums: 
Balsojuma rezultāti: „par”- 41”, „pret”- 1, „atturas”- 7. 
Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu. 
 
 
11. Par SK YAMAMICHI lūgumu atbrīvot no biedru naudas 
maksas par 2017.gadu. 
 
Eduards Lapsiņš ziņo, ka LLŠF valde saņēmusi SK 
YAMAMICHI iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no biedru 
naudas samaksas par 2017.gadu. Valde lēmusi šo 
jautājumu novirzīt izlemšanai Kopsapulcē.  
 
Viktors Avsjuks norāda, ka biedru nauda ir svarīga visiem 
biedriem un jāmaksā neatkarīgi no lokšāvēju skaita 
konkrētā klubā. Ja biedram nepietiek naudas līdzekļu 
biedru naudas samaksai, tad ir iespēja izstāties no 
biedrības.  
 
Fram pārstāvis piekrīt, ka biedra nauda jāmaksā, bet 
norāda, ka tai pat laikā nelieliem klubiem tas ir grūti. 
 
Julija Oleksejenko izsaka salīdzinājumus biedru naudas 
apmēriem ar ikdienas personiskajiem tēriņiem.  
 
Mārtiņš Vītols norāda, ka biedru skaits konkrētā klubā nav 
attaisnojums LLŠF biedra naudas nemaksāšanai. 
 
Jānis Bērziņš lūdz iepazīties ar SK YAMAMICHI iesnieguma 
tekstu. 
 
Inga Siksna nolasa SK YAMAMICHI iesnieguma tekstu. 
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Ivo Lipste norāda, ka ir klubi, kas nav samaksājuši biedra 
naudu par 2018.gadu. 
 
Arnis Podiņš aicina balsot par SK YAMAMICHI iesnieguma 
atbalstīšanu. 
Notiek balsojums: 
Balsojuma rezultāti: „par”- 2”, „pret”- 31, „atturas”- 13. 
Lēmums nav pieņemts. 
 
Arnis Podiņš norāda uz valdes ierobežotām iespējām īstenot 
sankcijas pret biedriem, kas neveic ikgadējās biedra naudas 
savlaicīgu samaksu. Valde var tikai lūgt un atgādināt. 
Aicina klātesošos padomāt par iespēju veikt grozījumus 
statūtos, liedzot kopsapulcē balss tiesības biedriem ar 
kavētiem biedru naudas maksājumiem. 
 
Marija Antonova uzrunā delegātus un izsaka apliecinājumu, 
ka gadījumā, ja Latvijas Jauniešu čempionāts telpās 
2020.gadā tiks rīkots Ventspilī, tad telpu nomas maksa tiks 
samazināta un būs 150 eiro. 
 
Sapulce tiek slēgta plkst. 13:30 
 
Dokuments parakstīts: 2019.gada 30.martā 
 
Paraksti: 
 
Sapulces vadītājs ______________________ Arnis Podiņš  
 
 
Protokolists __________________ Inga Siksna  
 
 


