
LLŠF Valdes sēde
2022.gada 10.oktobrī, sākums plkst.18.00

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Jānis Jakubanecs
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva
Klausītāji: Agate Zālīte, Nikolajs Siņņikovs, Jānis Bērziņš, Marina Rjabkova, Jeļena Savkina.

Darba kārtība:

1. Par dalības maksu kompensēšanu WFAC 2022 medaļniekiem.
2. Par iesniegtajiem rekordu pietiekumiem.
3. Par Sportiskās kvalifikācijas noteikumu prasību tabulas papildināšanu.
4. J.Kononovas iesniegums.
5. Citi

a. Kalendārs 2023.gada

Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. Par dalības maksu kompensēšanu WFAC 2022 medaļniekiem - apmaksāt N.Siņņikovam un
K.Novadam.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0.

2. Apstiprināt 2 jaunus Latvijas rekordus - Alisa Silajeva, Garais loks, 30m raunds, 422 punkti,
Latvijas Jauniešu čempionāts loka šaušanā 2022, 21.08.2022, un Edgars Šilovs,
Kompaktloks (C), 50m Double round, 1308 punkti, Sezonas slēgšanas 2022.gada
sacensības.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0.

3. Par Sportiskās kvalifikācijas noteikumu prasību tabulas papildināšanu - vēlreiz atlikts, jo nav
iesūtīta tabula.

4. J.Kononovas iesniegums (1.pielikums). Tiek apspriesta izveidojsies sitācija. Nolemts turpināt
LLŠF finansējuma pieķiršanu tikai ar rakstiskiem līgumiem starp sportistu un federāciju.
Līguma paraugu uzticēts sagatavot Jeļenai Sergejevai. Valde lemj Gļebu Kononovu atbīvot
gan no pašvaldības, gan individuālā līdzfinansējuma iemaksas. Jeļenu Kononovu atbrīvot no
pašvaldības līdzfinansējumam daļas iemaksas, bet atstāj spēkā individālās daļas iemaksu.
Par - 3, Pret - 0, Atturās - 0.

5. Citi
a. Par kalendāru 2023.gadam. Nosūtīt klubiem aicinājumu iesniegt datumus

kalendāram. Tiks izskatīta iespēja, ka kalendārā tiks pievienotas tikai tās sacensības,
kuru organizatori ir samaksājuši licences maksas par 2022.gadu.

Sēde tiek slēgta 18.45

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Prezidents:                                                                                                               J.Jakubanecs

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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1.pielikums

Latvijas Loka Šaušanas Federācijas prezidentam
god. J. Jakubanecam

no Jeļenas Kononovas

Rīga,03.08.2022.g.

iesniegums.

Lūdzu federācijas valdi pārskatīt savu juridiski nepamato lēmumu par Jeļenas Kononovas

un  Gļeba Kononova sacensību līdzmaksājumu Eiropas čempionātā Minhenē.

Jo:

Pirmkārt, vēl pirms brauciena teicu J.Jakubaneca k-gam un J.Sergejevas k-zei, ka mēs ar

Gļebu par saviem līdzekļiem nebrauksim uz sacensībām un ka man nepatīk formulējums,

ka pieņemts lēmums, ka mēs brauksim par Rīgas Domes finansējumu un līdzfinansējumu

(juridiski RD paredzētā nauda arī ir līdzfinansējums). Iepriekšējos gados federācija bija

spējīga sakārtot RD finansējumus šādām sacensībām un mums kā izlases sportistiem visos

gadījumos bija pieejams RD finansējums. Kad atklājās problēmas ar RD finansējuma

nokārtošanu, tad es jautāju Jakubaneca k-gam, kā būs ja Rīgas Dome atteiks, viņš man

teica, kā būs tā būs, kaut ko izdomāsim, nepārdzīvo. Tad es vēlreiz viņam paskaidroju, ka

par saviem līdzekļiem nebrauksim, tāpēc, ka mums nav tādu finanšu līdzekļu, kā arī

brauciens noformēts pēdējā brīdī un būs ļoti dārgi. Atbilde bija ka “viss būs kartībā”.

Pieņemtais valdes lēmums diemžēl par to neliecina.

Otrkārt: es nepiedalījos nevienā sapulcē, kur tika pieņemti lēmumi par dalībniekiem un

nosacījumiem par braukšanu uz EČ. Nekādus līgumus ar federāciju es arī neesmu

parakstījusi, tas pats attiecas arī uz Gļebu Kononovu.

Treškārt: Gļebs Kononovs ir dienas nodaļas klātienes students, bez stipendijas. Viņam nav

nekādu ienākumu avotu, no kuriem varētu segt kādus izdevumus.

Secinājumā: Federācijas pārstāvja teiktais pirms braukšanas – “brauksiet, viss būs kārtībā”

mutiski, nesakrīt ar valdes lēmumiem vēlāk. Tā ir sportisku maldināšana. Tā nav laba

pārvaldības prakse, nav juridiski pamatotu, skaidri un caurspīdīgu lēmumu. Lai iestātos

kādas finansiālas saistības, ir nepieciešams līgums, vienošanās vai kāds cits juridisks

dokuments, kur šie nosacījumi, summas un kritēriji ir definēti un tam ir piekritušas abas

puses apliecinot to ar savu akceptu – parakstu.

Situācijā, kad ir pieņemts lēmums federācijā par līdzfinansējuma piesaistīšanu no

pašvaldībām un pašvaldība pēdējā brīdī atteica (kā diemžēl mūsu gadījumā šogad) – tas ir
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federācijas risks, kuru sportistam nav jānes uz saviem pleciem. Mēs arī neesam vainīgi ka

RD atteica šajā gadījumā (RD par šo līdzfinansējumu slēdz ar federāciju, nevis sportistu,

iepriekšējos gados šāds līdzfinansējums tika piešķirts).

Mēs neesam cilvēki no ielas - mēs esam vadošie sportisti mūsu sporta veidā valstī.

Sakarā ar to, lūdzu pieņemt juridiski korektus un pamatotus lēmumus un atcelt mums
nepamatoti  izvirzītās finansiālās saistības pa dalību EČ Minhenē.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk, ar cieņu

Jeļena Kononova
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