
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notiek 2020.gada 13.februārī, sākums plkst.14:05 

Rīgā, Vizlas ielā 1 

 

Vada: Arnis Podiņš  

Protokolē: Eduards Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oleksejenko, Eduards Lapsiņš, Veronika Fomenko un Andrejs 

Derbakovs. 

 

Dienas kārtība: 

1. Elektroniski pieņemto lēmumu apstiprināšana. 

2. Par Sergeja Meļeškēviča nesportisko uzvedību Baltijas čempionātā 

3. SK Savage Archers vēstule par LLŠF nebiedriem 

4. Par Kopsapulces sasaukšanu 

5. Par jaunu rekordu fiksēšanas kārtību 

6. Par dalību 2020.gada WA sacensībās 

7. Dažādi 

 

Piedalās 3 no 5 Valdes locekļiem. Valde ir lemtspējīga. 

 

1. Eduards Lapsiņš ziņo par elektroniski pieņemtajiem lēmumiem - apstiprināt Baltijas 

čempionāta telpās, Latvijas čempionāta telpās un Latvijas jaunatnes čempionāta telpās 

Nolikumus, apstiprināt tiesnešu kolēģijas BČ – Ringa Baltrusaite, Agate Zālīte, Inga 

Siksna, Jeļena Sergejeva, Viktors Avsjuks, 2 palīgtiesneši, LČ – Agate Zālīte, Mārtiņš 

Vītols, Jeļena Sergejeva, Kaspars Gailis, Viktors Avsjuks, 2 palīgtiesneši, LJČ – Ivo 

Lipste, Inga Siksna, Jeļena Sergejeva, Viktors Avsjuks, 2 palīgtiesneši, nodrošināt 

tiesnešu ēdināšanu, nepieciešamības gadījumā dzīvošanu un ceļa izdevumus autobusa 

biļetes vērtībā, nodrošināt sacensības ar diplomiem, medaļām, printeri un papīru, 

piešķirt Kasparam Gailim 1.tiesneša kategoriju, arhivēt neaktuālos rekordus un uzsākt 

reģistrēt aktuālos (saskaņā ar WA noteikumu izmaiņām), izslēgt no LLŠF sastāva 

sporta klubus YAMAMICHI un TEBRAS LOKI ar 2020.gada 1.janvāri, pamatojoties 

uz klubu iesniegumiem. Valde nolem apstiprināt elektroniski pieņemtos lēmumus. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Eduards Lapsiņš ziņo par nepieņemamo situāciju, kad sportists apstiprina savu gatavību 

startēt Valsts izlases sastāvā Baltijas čempionātā telpās, bet neierodas uz startu, par to 

nevienu neinformējot. Uz LLŠF vēstuli ar lūgumu komentēt šo gadījumu no SK 

ODISEJS saņemta atbilde no kuras ir skaidrs, ka šāda rīcība netiek nožēlota un ir 

uzskatāma par atrakstīšanos. Arnis Podiņš piedāvā par nesportisko un neētisko rīcību, 

kad sacensību dalībnieks, par savu neierašanos uz sacensībām, neinformē sacensību 

organizatorus un ir ar savu rīcību sagādājis Valsts izlasei būtiskus zaudējumus Sergeju 

Meļeškēviču diskvalificēt uz 6 (sešiem) mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas (līdz 

2020.gada 13.augustam ieskaitot), liedzot Sergejam Meļeškēvičam pārstāvēt Latvijas 

valsti komandā. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

3. Eduards Lapsiņš ziņo par SK SAVAGE ARCHER vēstuli, kurā ir aktualizēts jautājums 

par LLŠF nebiedriem. Valde noklausījās ziņojumu un pēc diskusijas pieņēma lēmumu 

– LLŠF organizētajās sacensībās dalībniekam tehniskajai komisijai jāuzrāda kluba 

biedra karte, ja tādas nav, dalībnieku pārbauda pēc Baltijas loka šāvēju datu bāzes vai 

viņam jāuzrāda pārstāvētās federācijas izziņa (IFAA sacensībās jāuzrāda IFAA 

kvalifikācijas karte). Dalībnieks, kurš nevar uzrādīt minētos dokumentus un nav aktīvs 

Baltijas loka šāvēju datu bāzē sacensībās var startēt saņemot tehnisko rezultātu, bet cīņā 



par vietu sacensībās nepiedalās. Viņš nevar izpildīt normatīvus, labot rekordus un 

pretendēt uz Valsts izlasi. Lēmums stājas spēkā pēc Latvijas čempionāta telpās ar 

17.02.2020. Turpmāk šī norma jāiekļauj sacensību nolikumā kā atsevišķš punkts. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

4. Jūlija Oleksejenko ziņo, ka ir rezervēta telpa Nr.128 NVO namā Rīgā, Ieriķu ielā 43a, 

2020.gada 28.martā no plkst.16:00 līdz 21:00. Eduards Lapsiņš ziņo, ka tiks izmainīts 

Rīgas kausa V Nolikums, lai cilvēki varētu piedalīties Kopsapulcē. Valde nolemj sākt 

Kopsapulces organizēšanas procedūru. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Eduards Lapsiņš ziņo par LV rekordiem ar kuru reģistrāciju pēdējā laikā bija reālas 

problēmas. Šobrīd viss ir beidzot sakārtots un lai turpmāk tādas nebūšanas nevarētu 

notikt Valde lemj reģistrēt rekordus (WA sistēmā) tikai ar Valdes lēmumu un uzsākt 

izveidot elektronisku rekordu pieteikšanas formu, līdzīgu kāda ir WA. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

6. Arnis Podiņš ziņo par pirmpieteikuma termiņu (20.02.2020.) Eiropas čempionātam un 

OS kvotu izcīņas sacensībām Antālijā, kā arī par būtisku bāzes finansējuma 

samazināšanos par apmēram 2/3. Līdz ar to ir samazinājušās reālas iespējas sūtīt mūsu 

sportistus. Ir jāmeklē līdzfinansējums no pašvaldībām. Viena sportista izmaksas ir 

aptuveni 1500EUR. Ideālā variantā ir jāpiesaka pilnas RM un RW komandas, un CMIX 

komandu. Arnis Podiņš nosauc izlases kandidātus: RM – Dāvis Blāze, Inārs Dubkevičš, 

Jānis Bružis, RW – pēc rezultātiem Rimma Matvejeva, Marina Rjabkova, Jeļena 

Kononova un Līga Ilona Deņisenoka, bet pēc paredzamajām iespējām saņemt 

līdzfinansējumu no pašvaldībām paliek Rimma Matvejeva, Marina Rjabkova un Jeļena 

Kononova. Tiek izskatītas arī Anetes Kreicbergas un Maijas Skeltonas kandidatūras, 

bet Arnis Podiņš izvirza RW komandas kandidātus Rimmu Matvejevu, Marinu 

Rjabkovu un Jeļenu Kononovu, CW – Jūliju Oleksejenko, CM – Tomu Strazdiņu, 

pieminot, ka šie kandidāti var tikt apstiprināti tikai ar nosacījumu ja būs atbilstoš 

finansējums. Eduards Lapsiņš oponē, ka vajadzētu sagaidīt pirmos brīvdabas sacensību 

rezultātus. Arnis Podiņš atzīmē, ka ja Valde nepieņems šādu lēmumu nebūs iespējas 

rakstīt oficiālu lūgumu pašvaldībām par finansiālu atbalstu. Valde apstiprina minētās 

kandidatūras. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

7. Eduards Lapsiņš ziņo par tiesnešu maiņu Latvijas čempionātam telpās – Kaspara Gaiļa 

vietā būs Inga Siksna, diemžēl nav vēl izrakstīti rēķini klubiem par biedru naudām 

2020.gadam, par ARCHERY LIEPĀJA iesniegumu ar lūgumu par savstarpēju finanšu 

iekaiti – ar par gatavošanos Eiropas spēlēm Minskā paredzētajiem līdzekļiem segt 

biedru naudas LLŠF, par Ēsteres Ukstiņas un Eduarda Lapsiņa Baltijas čempionātā 

uzrādīto rezultātu neaprīkoto loku klasē pieteikšanu WA pasaules rekordiem un ka līdz 

11.03.2020. ir jāiesniedz visu Tokijas Olimpisko spēļu kandidātu anketes. Valde 

pieņem informāciju zināšanai, lemj veikt savstarpējo finanšu ieskaiti ar ARCHERY 

LIEPĀJA un ar OS kandidātiem risināt jautājumus elektroniski. Jūlija Oleksejenko ziņo 

ka SK ODISEJS maina sacensību nosaukumu no Ventspils čempionāts uz Baltijas 

čempionāts. Valde lemj, ka sacensību nosaukumu mainīt nevar, Ventspils čempionāta 

sacensības ir jāatceļ un LLŠF organizēs savas sacensības Baltijas čempionāts 

2020.gada 26.-27.jūnijā, Ventspilī, Pērkonu ielā 13. Arnis Podiņš ziņo, ka WA piedāvā 

Antālijā diviem sportistiem (1RM+1RW) treniņnometni. Sportistiem jābūt 

izpildījušiem normatīvu RM – 640, RW – 605 no 01.06.2019. līdz 01.01.2020. WA 

sacensībās. Šo normatīvu ir izpildījis tikai Dāvis Blāze EJČ. Valde pieņem informāciju 

zināšanai. Ziņo par gaidāmo LOK Ģenerālo asambleju – līdz 20.02.2020. ir jāiesniedz 

iesniegums par LOK amatpersonu kandidātiem. Valde pieņēma informāciju zināšanai 

un nolēma deliģēt uz LOK Ģenerālo asambleju Arni Podiņu un Eduardu Lapsiņu, WA 

Kongresam deliģēt Jūliju Oleksejenko un viņu elektroniski reģistrēt. Par Mārtiņa Vītola 



iesniegumu piešķirt Republikas tiesneša kategoriju Valde nolēma pagarināt Mārtiņam 

Vītolam 1.kategorijas tiesneša kvalifikāciju. Jūlija Oleksejenko aktualizē jautājumu par 

3D Eiropas čempionātu 13.-18.07.2020., Slovēnijā. Valde nolēma uzdot Apvidus loka 

šaušanas darba grupai iesniegt izstrādātus normatīvus, iespējamos kandidātus un 

provizoriskās izmaksas. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Sēdi slēdz plkst.16:45. 


