
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notiek 2019.gada 05.novembrī, sākums plkst.14:45 

Rīgā, Vizlas ielā 1 
 
Vada: Arnis Podiņš  
Protokolē: Eduards Lapsiņš 
Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Nikolajs Siņņikovs 
 
Dienas kārtība: 

1. Par elektroniski pieņemtajiem lēmumiem. 
2. Par uzstādīto rekordu un izpildīto normatīvu apstiprināšanu. 
3. Par 2020.gada sacensību kalendāru. 
4. Par izlases kritērijiem un normatīviem. 
5. Dažādi. 

 
Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem. Valde ir lemttiesīga. 
 

1. Jūlija Oļeksejenko ziņo par elektroniski pieņemtajiem lēmumiem: 
līdzfinansējums Agates Zālītes dalībai WA tiesnešu kursos, par inventāra 
iegādi Romanam Sergejevam, Nikolajam Siņņikovam un Dāvim Blāzem, 
par jaunatnes izlases sastāvu startam PJČ Madridē, par LČ pārcelšanu uz 
Ventspili. Valde nolēma apstiprināt elektroniski pieņemtos lēmumus. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Jūlija Oļeksejenko ziņo par izpildītajām sporta klasēm un uzstādītajiem 
rekordiem 2019.gada vasaras sezonā, kā arī atzīmē par jauno situāciju WA 
sacensību vingrinājumos. Valde nolemj sākt reģistrēt rekordus 
vingrinājumos: RM, RW individuālā ieskaite – 70m Double Round (144 
bultas), RM, RW komandu ieskaite – 70m Double Round (3X144 bultas), R 
MIX komandas – 1440 Round (2X144 bultas), 70m Double Round (2X144 
bultas), 70m Round (2X72 bultas), CM, CW individuālā ieskaitē – 50m 
Duoble Round (144 bultas), komandu konkurencē – 50m Duoble Round 
(3X144 bultas), BM, BW un IM, IW loku klasei individuālā ieskaitē – 50m 
Round pa 122cm mērķi. Arhivēt RM, RW komandu konkurencē – Final 
Mathc (24 bultas) brīvdabā un telpās, MIX komandu konkurencē 70m 
Round (16 bultas), BM, BW un IM, IW individuālā konkurencē 50m Round 
pa 80cm mērķi. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pēc diskusijas Valde 
nolēma apstiprināt izpildītās sporta klases un reģistrēt 2019.gada vasarā 
uzstādītos rekordus, arī jaunajos vingrinājumos. Lēmums pieņemts ar 
balsu vairākumu (Podiņš, Oļeksejenko PAR, Lapsiņš PRET). 



3. Arnis Podiņš ziņo par sacensībām, kuras 2020.gadā LLŠF būtu jārīko 
obligāti – LČ, BČ un LJČ telpās, Sezonas atklāšana (pēc iespējas agrāk 
pavasarī), LČ un LJČ brīvdabā, atklāts paliek jautājums par BČ brīvdabā un 
Sezonas slēgšanas sacensībām. Valde nolēma organizēt telpās LČ 17.-
19.01.2020., BČ 14.-16.02.2020. un LJČ 01.03.2020. Ventspilī. Noteikt 
pēdējo datumu 10.11.2019., lai Federācijas biedri varētu iesniegt savu 
klubu sacensību kalendārus. Līdz 19.11.2019. sagatavot un elektroniski 
apstiprināt LLŠF 2020.gada oficiālo sacensību kalendāru (atbildīgā Jūlija 
Oļeksejenko). Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

4. Jūlija Oļeksejenko ziņo par nepieciešamību papildināt sporta klašu 
normatīvus junioriem un piedāvā vingrinājumu 70m Round papildināt ar 
1.(520 p.), 2.(500 p.) un 3.(480 p.) junioru sporta klasi. Pēc diskusijas par 
izlases normatīviem Valde nolēma atstāt pārējos, spēkā esošos, 
normatīvus nemainīgus. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

5. Jūlija Oļeksejenko ziņo par kārtību kādā Federacijas biedri var informāciju 
par savām sacensībām izvietot LLŠF oficiālajā mājas lapā – informācija 
(Nolikums, rezultāti) savlaicīgi jāsūta mājas lapas moderatoram Agatei 
Zālītei. Valde nolēma lūgt klubiem pildīt šo prasību. Eduards Lapsiņš ziņo 
par Rimmas Matvejevas iesniegumu par salūzušajiem loka pleciem. Valde 
nolēma lēmuma pieņemšanu atlikt uz gada beigām. Eduards Lapsiņš ziņo 
par Jūlijas Oļeksejenko iesniegumu par Republikas kategorijas tiesneša 
kategorijas piešķiršanu. Valde izskatīja iesniegumu un nolēma Jūlijai 
Oļeksejenko piešķirt Republikas tiesneša kategoriju. Lēmumi pieņemti 
vienbalsīgi. 
 
Sēdi slēdz 17:45  

 
Sēdi slēdz plkst.22:15. 
 


