
LLŠF Valdes sēde
2021.gada 15.decembrī, sākums plkst.18:00

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols, Jeļena Sergejeva
Klausītāji: Agate Zālīte, Marina Rjabkova, Krišjānis Liepa, Jānis Bērziņš

Dienas kārtība:
1. LOK jaunumi
2. WA jaunumi - Agate
3. SK Archery Lions iesniegums
4. Plānotie kursi - Ianseo un Archscorer
5. 2021. gadā padarītais
6. Dažādi

a. Par šaušanas vadības sistēmu
b. Par WA online kursiem

Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. Andis Šveicis informē jaunumiem no LOK - ir apstiprināti un pieņemti Bronzas kritēriji,
iedalīts finansējums, gaidam finansējumu un līguma slēgšanu ar sportistu. no LSFP saņemts
e-pasts par Pasaules spēlēm ar lūgumu informēt, ja kāds ir kvalificējies.
Valde pieņem informācijai.

2. Agate Zālīte informē par WA aktualitātēm - par “International licence” sportistiem, kas stāsies
spēkā no 2022.gada sākuma, izmaksās 100 CHF katram sportistam dalībai WA organizētajās
sacensībās, un nosegs ceļošanas un veselības apdrošināšanu, rēķins tiks piestādīts federācijai
gada beigās. Par 30 sekunžu uz bultu noteikumu, stāsies spēkā 2022.gada martā, kad to sāks
praktizēt starptautiskajā apritē. Tiks likvidēts tehniskais pārtraukums un pieķirta plašāka vieta
inventāra zonā papildus ekipējumam. Noteikumu grāmata tiks publicēta 15.janvārī un
februāra beigās/marta sākumā būs zināmi kvalifikācijas noteikumi Parīzei.
Valde pieņem informācijai.

3. Valde ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Sporta klubs "Archery Lions"”.
Pirms lemts par jaunu biedru uzņemšanu ir jāuzlabo iesniegumu pieņemšanas sistēma, jo
šobrīd viss darbs ar dokumentiem pārsvarā notiek attālināti. Nolemts papildināt teikumu
iesniegumu uzņemšanas noteikumos: “Reģistrācijas apliecības vai Uzņēmumu reģistra
izsniegtā izziņas par reģistrāciju kopija vai izraksts no UR, juridiskās organizācijas statusu
pārbaudot statusu Lursoft”.
Par - 3, Pret - 0
Tiek dots vārds Krišjānim Liepam informēt par savu klubu un nolemts uzņemt biedrību
“Sporta klubs "Archery Lions"” federācijā no brīža, kad tiek samaksāta iestāšanās maksa.
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Par - 3, Pret - 0
4. Andis Šveicis informē par plānotajiem kursiem - Krišjānis Liepa pieteicies novadīt kursus par

I@nseo, plāno tos pirms BČ, piemēram, 8.janvarī, sestdien, plkst.13.00.
Tāpat pēc Jaunā Gada tiek plānoti kursi par ARCH[SCOR]ER, kurus vadīs Andis un Agate.
Par - 3, Pret - 0

5. Andis Šveicis informē par 2021.gadā paveikto - pēc jaunās valdes darbu uzsākšanas, izveidoti
jauni e-pasti, kurus varēs nodot mantiniekiem - nākošajiem vadītājiem, izveidots serveris
(Google disks), uz kura glabājas visi dokumenti un kuru arī varēs nodot tālāk. Izveidotas
darba grupas (kuras atbilstoši statūtiem vada valdes locekļi): Treneru, tiesnešu, Apvidus, PR,
Finanšu, kuras gan šobrid vēl ir nepilnīgas, tiek gaidīti jauni papildspēki. Nodotas visas
nepieciešamās atskaites, arī par 2019. un 2020.gadiem LSFP un LOK, novembra beigās
iegūta 2021. gada nauda no LSFP, par kuriem 3000 EUR jau ir iekļauti atskaitēs. Izstrādāti
LOK kritēriji, lai kāds no sportistiem iekļūtu LOK sastāvā un iegūtu papildus līdzekļus un
atbalstu. Izveidota jauna sistēma sportistu uzskaitei. Esam iegādājušies ARCH[SCOR]ER, ko
jau klubi veiksmīgi izmanto gan treniņiem, gan sacensību organizēšanai. Novadītas vairākas
apmācības, resertificēti tiesneši. Grāmatevedības pārņemšana notiks starp Ziemassvētkiem un
Jauno gadu. Ir nodots gada pārskats par 2020. gadu VID. Ir noorganizētas divas federācijas
sacensības. Esam piedalījušies radio intervijā, lai popularizētu loka šaušanu. Noorganizēti
braucieni uz trīs straptaustiskām sacensībām.

6. Dažādi
a. Federācija ir iegādājusies šaušanas vadības sistēmu, kura ir paredzēta federācijas

biedru organizēto sacensību veikmīgas norises organizēšanai. Federācijas biedri varēs
iznomāt sistēmu par simbolisku samaksu. Summa un noteikumi tiks precizēti.

b. Agate Zālīte informē, ka WA un Pasaules sporta akadēmijas online apmācībai ir
pieteikušies 5 jaunieši, visiem ir izsūtīti kodi piekļuvei, kursu ir iespēja pabeigt viena
gada laikā. UZ WA tienešu kursiem šobrīd ir pieteikušies 4 interesenti, uz treneru
kursu 3 interesenti, tā kā kursi maksā 15 eiro par vienu pieejas kodu. Federācija
izrakstīs rēķinus interesentus pārstāvētajiem klubiem un privāstpersonām.

Sēde tiek slēgta 18.30

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

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Valde:
Andis Šveicis

Mārtiņš Vītols
Jeļena Sergejava
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