
LLŠF Valdes sēde
2021.gada 13.oktobrī, sākums plkst.17:30

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva
Klausītāji: Agate Zālīte, Marija Antonova, Marina Rjabkova, Uvis Dūdiņš, Jānis Bērziņš, Juris
Novožilovs

Dienas kārtība:
1. Par sarunu ar LOK un LSFP
2. Par sportistu reģistru (LSFP vēstule)
3. Par federācijas atbalstu biedriem, kuriem ir parādsaistības ar federāciju
4. Tiesnešu darba grupas iesniegums
5. Tiesnešu apmaksa
6. Par printeri tiesnešiem
7. Par saņemtajām sporta kvalifikācijas normām un iesniegšanu
8. Par nolikumu LLŠF kalendārā esošo sacensību organizatoriem
9. SK Amazones iesniegums par sacensībām 2022.gadā
10. J.Kononovas iesniegumi
11. Dažādi

a. Par Latvijas izlases izveides principiem (noteikumiem, lai šāvējs tiktu ieskaitīts Latvijas
izlasē)

Piedalās 4 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. A.Šveicis informē par sarunu ar LOK - sadarbību ar Korejas vēstniecību, LOV sastāva
pretendentiem, transporta piedāvājumu no LOK ar atlaidēm u.c.
A.Šveicis informē par sanāksmi ar LSFP  un IZM - informāciju par valstī noteiktajiem
ierobežojumiem - treniņi tikai zaļajā režīmā līdz plkst 21.00, tikai sertificēti (A, B, C) treneri,
kuri ir licenzējušies pašvaldībā var vadīt treniņus, šaujot un ejot pakaļ bultām mutes/deguna
aizsrgi nav jālieto.
Valde pieņem zināšanai.

2. A.Šveicis informē, ka no LSFP saņemta vēstule par sportistu reģistra izveidi un publicēšanu
mājas lapā līdz 15.janvārim. Pēc apstpriedes valde lemj uzdot Marinai Rjabkova izveidot
sarakstu un valde nosūtīs to klubiem pārbaudei. Līdz decembra beigām sarakstu varēs
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papildināt. (1.pielikums).
Par - 4, Pret - 0

3. Valde lemj, uz starptautiskjām sacensībām var braukt tikai reģistrēts sportists un finansiālu
atbalstu (piemēram, lidzfinansējumu dalībai starptautiskās sacensībās, inventāru par LLŠF
budžeta līdzekļiem u.c.) no federācijas varēs saņemt klubi un to pārstāvji, ja klubam vai kluba
pārstāvim uz doto brīdi nebūs parādsaistības ar federāciju (piemēram, nonomaksāta biedra
nauda par gadu, nepamaksāts līdzfinansējums dalībai starptautiskās sacensībās vai
neapmaksāta dalība LLŠF kalendārajās sacensībās). Ja starptautiskās sacensībās piedalās par
savu līdzfinansējumu, tad obligāta priekšapmaksa. Šobrīd 3 klubiem un to pārstāvjiem ir parādi
federācijai. Turpmāk tiek slēgts līgums ar maksāšanas termiņiem.
Par - 4, Pret - 0

4. A.Zālīte informē, ka notika tiesnešu seminārs, visi dalībnieki ir nokārtojuši testu virs 75%,
tādēļ lūdz pieķirt un pagarināt kategorijas pēc dalības seminārā un testa nokārtošanas un ņemot
vērā pieredzi sacensību tiesāšanā pēdējo 2 gadu laikā sarkasatā pieminētajiem tiesnešiem.
(2.pielikums).
Par - 3, Pret - 0, Atturas - 1
Ar atsevišķu lēmumu apstiprināt tiesneša kategoriju Allai Fadejevai ņemot vērā, ka viņa
nepiedalās un netiesā sacensībās.
Par - 4, Pret - 0
A.Zālīte informē par nepieciešamajiem papildinājumiem resertificēšanas noteikumos
(3.pielikums) un papildinājumu Republikas kategorijas tiesnesim - “ sasniedzis 21 gada
vecumu”  un I kategorijas tiesnesim - “sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu”.
Par - 4, Pret - 0

5. Valdes informē, ka federācija ir tiesīga maksāt privātpersonām (tiesnešiem) komandējumua
naudu, kas turpmāk tiks praktizēts.
Valde pieņem zināšanai.

6. A.Šveicis informē, ka federācija ir iegādājusies printeri tiesnešu vajadzībām.
7. Ņemot vērā, ka iepriekš tika apstiprināta rekordu iesniegšanas kārtība, ar valdes lēmumu

apstiprināt, ka tādā pašā veidā tiek iesniegta informācija arī par izpildītajām sporta klasēm -
informāciju par izpildīto sporta klasi valdei iesniedz loka šāvējs, treneris, kluba vai likumiskais
pārstāvis LLŠF mājas lapā www.archery.lv ievietotajā formā (Rezultāti → Sporta klases vai
Rezultāti → Rekordi). Klubam kopējs iesniegums nav jārakasta.
Par - 4, Pret - 0

8. Par nolikumu LLŠF kalendārā esošo sacensību organizatoriem - tiek apspriests nolikuma
projkets un laboti punkti. Nolemts apstiprināt un izsūtīt klubiem (4.pielikums).
Par - 4, Pret - 0

9. SK Amazones iesniegums par sacensībām 2022.gadā, noņemts no dienas kārtības ņemto vērā
jauno tiesnešu daudzumu. LLŠF kalendāra projkets  un jaunais nolikums tiks izsūtīts klubiem
informācijas atjaunināšanai un apstiprināšanaai. Nolemts nosūtīt klubien nolikumu un
kalendāru projektu un gaidīt klubu atbildes līdz pirmdienaai, 18.oktobrim.
Par - 4, Pret - 0

10. J.Kononovas iesniegumi - pieņemt gala lēmumu, ka turpmāki iesniegumi par PČ Polijā netiks
pieņemti un iepriekš pieņemtie valdes lēmumos noteiktie rēķini ir jāsamaksā.
Par - 4, Pret - 0

11. Dažādi
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a. SK Amazones iesniegums par izlases kandidātiem, par ko valde informē, ka kandidāti
šo MK noteikumiem nevar trenēties tā kā tas ir noteikts valsts izlasei. Latvijas izlasē ir
sportiskiti kuri: 1) sportistu reģistrā; 2) ir izpildījis spēkā esosšos izlases normatīvus.
Tādēļ nepieciešams sportistu reģistru publicēt pēc iespējas ātrāk ar iespēju papildināt.
Par - 4, Pret - 0

Sēde tiek slēgta 19.50

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

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Valde:
Jānis Jakubanecs
Jeļena Sergejeva

Andis Šveicis
Mārtiņš Vītols
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1.pielikums

Rīgā, 2021. gada 20. septembrī

Nr. 6-21/62

Latvijā atzītajām sporta federācijām
(nosūtīšanai uz federāciju oficiālajām e-pasta adresēm)

Par sportista definīciju federāciju sportistu
reģistra izveidei atbilstoši IZM prasībai

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) prasībai, 2021. gada sadarbības
līgumā starp Latvijas Sporta federāciju padomi (turpmāk – LSFP) un katru atzīto sporta federāciju
(turpmāk – federācija) par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu un to izlietošanas kārtību, ietverts
federācijas pienākums:

Līdz 2021. gada 30. septembrim izstrādāt (izveidot), ja tāds šobrīd nav, Federācijas sportistu
(atbilstoši Padomes noteiktajai definīcijai) reģistru, kurā tiek reģistrētas personas, kuras nodarbojas ar
attiecīgo sporta veidu. Reģistram jābūt publiski pieejamam. Ja iespējams, reģistrs ir jāsasaista ar
katra sportista/komandas rezultātiem (Līguma 2.1.5. punkts).

LSFP izveidotā ekspertu darba grupa, t.sk., darba procesā konsultējoties arī ar federāciju un
IZM pārstāvjiem, izstrādāja un vienojās par šādu sportistu definīciju federāciju sportistu reģistra
izveidei, ko izskatījusi un atbalstījusi arī LSFP valde:

Attiecīgā Latvijā atzītā sporta federācija (turpmāk – federācija) veido un uztur sportistu
reģistru (turpmāk – reģistrs), kurā reģistrē personas, kuras nodarbojas ar federācijas
pārstāvēto sporta veidu (pārstāvētajiem sporta veidiem). Reģistrā iekļauj attiecīgās federācijas
licencētas vai citādi reģistrētas personas (sportistus), kas sasniegušas vismaz 12 gadu
vecumu un vismaz divas reizes gadā ir piedalījušās attiecīgās federācijas sacensību kalendārā
iekļautās nacionāla līmeņa vai starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā iekļautās
starptautiskās attiecīgā sporta veida sacensībās.

Minētā definīcija sportistu reģistra izveidei ar 2021. gada 9. septembra IZM vēstuli saskaņota ar
IZM. Paskaidrojot minēto definīciju federācijas sportistu reģistra izveidei, papildus norādāms:

1) Reģistrā tiek iekļauti dati par personām (sportistiem), kas atbilst izstrādātajai sportista definīcijai
iepriekšējā kalendārā gada ietvaros. Attiecīgi periods, par kuru federācija veido un reizi gadā
aktualizē reģistrā iekļaujamos datus par sportistiem ir attiecīgā gada 1. janvāris līdz 31. decembris.
Šī perioda ievaros, veidojot un uzturot sportistu reģistru, federācija izvērtē personu atbilstību
sportista definīcijai, t.sk. attiecībā uz sasniegtu 12 gadu vecuma slieksni un dalību vismaz divās
sacensībās gada laikā.

2) LSFP ir vienojusies ar IZM, ka neskatoties uz līgumos noteikto termiņu reģistra izveidei (2021.
gada 30. septembris), ņemot vērā, ka reģistrā paredzēts atspoguļot aktuālos datus par sportistiem
(atbilstoši izstrādātajai definīcijai) uz 2021. gada 31. decembri, federācijām ir pienākums
nodrošināt federācijas tīmekļa vietnē publiski pieejamu sportistu reģistru līdz 2022. gada 14.
janvārim.

3) Lai nodrošinātu personas datu aizsardzības prasības, publiski pieejamajā reģistra daļā iekļaujams
sportista vārds, uzvārds, vecums un attiecīgais sporta veids (sevišķi, ja federācija pārstāv vairākus
sporta veidus). Savukārt savā iekšējā lietvedībā federācija uztur pilnībā identificējamu sportistu
reģistru (t.sk. ar personas kodu) un pēc nepieciešamības vai pieprasījuma var identificēt un
pamatot katras personas atrašanos reģistrā.
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4) Federācijai ir pienākums pēc LSFP vai IZM pieprasījuma pamatot reģistrā iekļauto informāciju un
sportistu atbilstību noteiktajai sportista definīcijai.

Lai skaidrotu un atbildētu uz jautājumiem saistībā ar federāciju sportistu reģistra izveidi, LSFP
plāno rīkot attālinātu sanāksmi tiešsaistes platformā Zoom ar federācijām 2021. gada 28. septembrī.

Lai sanāksmes darbu padarītu produktīvāku, paredzēts sanāksmi organizēt, sadalot federācijas
divās grupās, katras grupas sanāksmi plānojot līdz 2 stundām. Par precīzu attālinātās sanāksmes
laiku Jūsu federācijai informēsim, nosūtot atsevišķu e-pasta ziņojumu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LSFP ģenerālsekretāru Artūru Balodi-Rozīti
(arturs.balodis@lsfp.lv; mob. tel. 29156357).

Ar cieņu,
LSFP prezidents Einars Fogelis

A. Balodis-Rozītis
68622300

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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2.pielikums

Tiesnešu saraksts

9.10.2021. Tiesnešu seminārā piedalījās un testu sekmīgi nokārtoja zemāk uzskaitītie
tiesneši un tiesnešu kandidāti. Atbilstoši LLŠF tiesnešu sertificēšanas noteikumiem - pieķirt
un pagarināt attiecīgās tiesnešu kategorijas uz 2 gadiem:

Aiva Kukmilka AIM II kat

Aleksejs Runiškovs AMA II kat

Andrejs Derbakovs AIM II kat

Anete Kreicberga AMA I kat

Eduards Lapsiņš AMA Republikas kat

Elīna Lapsiņa AMA Republikas kat

Guntis Pavilons AMA II kat

Inese Pavasare AMA II kat

Inga Čigone (Siksna) AMA I kat

Jānis Jakubanecs AMA I kat

Jeļena Kononova AMA I Kat

Jeļena Sergejeva AMA Republikas kat

Jūlija Demakova AMA II kat

Jūlija Oļeksejenko ATL Republikas kat

Krišjānis Liepa AMA Republikas kat

Līga Ilona Deņisenoka AMA I kat

Marija Antonova ODI I kat

Marina Rjabkova AIM I kat

Marta Runiškova AMA II kat

Mārtiņš Vītols CRL I kat

Rimma Matvejeva AMA II kat

Viktors Avsjuks ODI I kat

A atsevišlku lēmumu:
Alla Fadejeva - II kat
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3.pielikums

Tiesnešu resertifikācijas noteikumi

Lai saglabātu un atjaunotu esošo tiesneša kategoriju, tiesnesim ir:
● Vismaz reizi divos gados jāatjauno zināšanas par loka šaušanas aktuālajiem

noteikumiem apmeklējot LLŠF organizētu tiesnešu semināru un nokārtojot augstākas
kategorijas tiesneša sastādītu testu par loka šaušanas noteikumiem, uzrādot rezultātu
ar vismaz 75% pareizām atbildēm.

● Pēdējo divu gadu laikā, vismaz divas reizes gadā jātiesā sacensības.

Ja tests netiek nokārtots, tad augstāka kategorija netiek piešķirta un esošā kategorija netiek
pagarināta.
Ja tiesneša kategorija netiek atjaunota, tad valde pieņem lēmumu par tiesneša kategorijas
pazemināšanu. Tiesneša kategoriju var pazemināt vienu reizi, par vienu pakāpi 2 gadu
periodā.
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