
LLŠF Valdes sēde
2021.gada 12.jūlijā, sākums plkst.17:30

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva, Maksims Čerkasovs
Klausītāji: Agate Zālīte, Krišjānis Liepa, Jānis Bērziņš, Jeļena Kononova, Marina Rjabkova, Marija
Antonova

Dienas kārtība:
1. Jauniešu izlase uz Pasaules čempionātu Polijā

a. Kontraulšaušanu rezultāti, līdzbraucēji un finansējums
b. Iesniegums no Jeļenas Kononovas

2. Dažādi:
a. Iesniegums no Ģirta Kauliņa (par aprīkojumu)
b. Iesniegums no Valdas Trinkūnas (par aprīkojumu)
c. Iesniegums no Rimmas Matvejevas (par LLŠF goda biedriem)
d. Iesniegums no Tiesnešu darba grupas
e. Iesniegums no Agates Zālītes (par foruma noteikumiem)

Piedalās 5 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. Kontrolšaušanā sestdien K.L.Trinkūna un E.Gārde ir izpildījušas B normatīvu. Valde lemj izlases
sastāvu papildināt ar vienu RCW un vienu līdzbraucēju. Tātad uz Pasaules jauniešu čempionātu
dodas Olimpiskā loka komanda - juniori K.L.Trinkūna un G.Kononovs (šauj individuāli un mix
komandā), kadeti R.Sergejevs, E.Gārde un M.Spāģe (šauj individuāli un viena mix komanda) un
trīs pavadošās personas (divi treneri un komandas menedžeris).
Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0
Iesniegums no J.Kononovas par vēlmi braukt līdzi, valde piedāvā noteikt 50% līdzfinansējumu.
Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0
J.Jakubanecs iesaka, ka līdzfinansējums jauniešiem uz PČ B normatīvu izpildījušajiem tiek noteikts
30% apjomā (70% sedz federācija).
Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0

2. Dažādi:
a. Iesniegums no Ģirta Kauliņa (par aprīkojumu)

Lēmums tiek atlikts, jo nav zināms pieejamais finansējums.
b. Iesniegums no Valdas Trinkūnas (par aprīkojumu)

Lēmums tiek atlikts, jo nav zināms pieejamais finansējums. Tiek lemts, ka iesniegumi no
sprtistiem un viņu pārstāvjiem netiks pieņemti, iesniegumus var iesūtīt tikai ar kluba
lēmumu.

c. Iesniegums no Rimmas Matvejevas (par LLŠF goda biedriem)
Lēmums tiek atlikts, jo šādus lēmums nedrīkst sasteigt un tie ir jāpieņem attiecīgajos brīžos,
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piemēram, uz svētkiem.
d. Iesniegums no Tiesnešu darba grupas

Apstiprināt Tiesnešu darba grupas vārdisko sastāvu - Jeļena Sergejeva (valdes locekle, darba
grupas vadītāja, Republikas kategorija), Agate Zālīte (CJ - Continental judge), Krišjānis
Liepa (Republikas kategorija).
Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0
Pārveidot LLŠF tienešu sistēmu - noņemt “Starptautisko kategoriju”, jo starptautisko
kategoriju tiesības piešķirt ir tikai WA un WAE pēc saviem izstrādatajiem noteikumiem uz
noteiktu laiku (ja tā netiek atjaunota, tad pēc laika tā anulējas un tiesnesim tiek atņemta
starptautiskā kategorija, pat ja viņš ir apmeklējis EMAU (bij. WAE) kursus).
Latvijā augstākā piešķiramā iespējamā tiesnešu kategorija ir “Republikas kategorija”.
Apstiprināt jaunos noteikumus un publicēt tos mājaslapā.
Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0
Izskatīt iespēju uztaisīt aktīvajiem tiesnešiem vienotus polo kreklus, jo ar esošajām vestēm
vasaras karstumā sacensību laukā atrasties nav iespējams.
Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0
Pēc iespējas tuvākajā laikā darba grupa apņemas sagatavot semināru un testus Latvijas
tiesnešiem, lai atsvaidzinātu zināšanas un atjaunotu tiesnešu kvalifikāciju uz nākamajiem 2
gadiem.
Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0

e. Iesniegums no Agates Zālītes (par foruma noteikumiem)
Foruma noteikumi:

● Lasīt forumu un rakstīt forumā var tikai reģistrēti lietotāji,
● Lietotājam, kas veic ierakstus ir jābūt identificējamam (norādīts vārds un/vai

uzvārds),
● Ja lietotājs nav identificējams, tad viņa ieraksti forumā un pats lietotājs tiek dzēsti,
● Forumā var ievietot informāciju par sacensībām, koordinēt kopīgu braukšanu uz

sacensībām un publicēt aktuālo informāciju par konkrētajām sacensībām,
● Forumā var ievietot informāciju par loka šaušanas inventāra pirkšanu un pārdošanu,
● Pieteikšanās un atteikšanās no sacensībām forumā pieņemta netiek, tā ir jāsūta uz

organizatoru norādīto saziņas kanālu (sms vai e-pasts), sacensību organziatoriem nav
pienākums pārbaudīt informāciju forumā.

● Visi komentāri, kas ir naidu kurinoši, divdomīgi un neattiecas uz sacensībām tiek
dzēsti bez brīdinājuma.

Par Foruma Moderatoriem apstiprināt Krišjāni Liepu un Kristapu Ozoliņu, kuri ir izteikuši
vēlmi uzraudzīt foruma darbību.

Par - 5, Pret - 0, Atturās - 0

Sēde tiek slēgta 18.50

Protokolēja A.Zālīte
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