
LLŠF Valdes sēde
2021.gada 1.decembrī, sākums plkst.19:00

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols
Klausītāji: Agate Zālīte, Marina Rjabkova, Jānis Bērziņš, Jeļena Kononova, Jūlija
Oļeksejenko, Kristaps Ozoliņš, Krišjānis Liepa, Marija Antonova, Juris Novižilovs, Uvis
Dūdiņš, Arnis Kalniņš

Dienas kārtība:
1. Par tikšanos ar IZM
2. Par grāmatvedības pārņemšanu
3. Par stratēģiju/attīstības programmu
4. Par sacensību iekļaušanu WA kalendārā
5. Par LLŠF budžetu
6. Par Baltijas čempionāta telpās organizēšanu
7. Dažādi

Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. Andis Šveicis informē par tikšanos ar IZM par Valsts kontroles iespējamo auditu, kas plānots
10 federācijām 2022.gadā, par pareizu grāmatvedību un maksājumu veikšanu u.c.
aktualitātēm.
Valde pieņem informācijai.

2. Jānis Jakubanecs ierosina, tā kā joprojām iepriekšēja valde nav nodevusi grāmatvedības
dokumentus, tad valde nolemj oganizēt grāmatvedības pārņemšanas komisiju šādā sastāvā -
Jānis Jakubanecs, Jeļena Sergejeva un divu cilvēku sastāvā no bijušās valdes un nodrošināt
visu dokumentu pārņemšanu. Uzdot Jānim Jakubanecam izveidot grupu un pārņemt
grāmatvedību.
Par - 3, Pret - 0

3. Pēc apspriedes valde lemj sasaukt aktīvo loka šāvēju sanāksmi, lai sāktu veidot loka šaušanas
stratēģiju nākamajiem gadiem. Ir uzsāktas individuālas tikšanās ar klubiem un vairāki
priekšlikumi un idejas jau ir izskanējuši.
Par - 3, Pret - 0

4. Valde lemj, ka visi Baltijas un Latvijas čempionāti tiks iekļauti WA kalendārā par federācijas
līdzekļiem. Ja organizatori (klubi) vēlēsies WA kalendārā iekļaut kādas papildus sacensības,
tad organizatoram jāsūta pieprasījums un jāmaksā federācijai 25 Eiro (summa, kas jāmaksā
federācijām par sacensību iekļaušanu WA kalendārā).
Par - 3, Pret - 0

5. Ņemot vērā, ka 2021. gada budžeta līdzekļu daļu saņēmām nedēļu atpakaļ un atskaites
jānodod jau 7.decembrī, un naudu nav iespējams pārcelt uz nākamo gadu saistībā ar valsts
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kontroles aizrādījumiem, tādēļ tiek lemts iegādāties šaušanas vadības sistēmu un izīrēt to
klubiem sacensību organizēšanas nodrošināšanai.
Par - 3, Pret - 0

6. Par Baltijas čempionāta telpās organizēšanu - ir sagatavota programma un nolikums, kas
jāsakaņo ar organizatoriem. Nolemts sākt gatavot līgumu ar SK Odisejs.
Par - 3, Pret - 0

7. Dažādi
a. Finanšu darba grupā pievienojas Jānis Jakubanecs.

Par - 3, Pret - 0
b. Treneru darba grupa - joprojām ir aktuālas vakances treneriem, kas vēlas pievienoties

darba grupā.
Valde pieņem zināšanai.

c. PR darba grupā cilvēkus, kas vēlas darboties ar sociālajiem tīkliem un loka šaušanas
popularizēšanu.
Valde pieņem zināšanai.

d. Rimmas Matvejevas iesniegums par goda biedriem - valde informē, ka šādus
jautājumus izskata uz svētkiem, piemēram, uz LLŠF 60.gadu jubileju.

e. Andra Kuzņecova un Viktora Avsjuka iesniegumi par reklāmas izvietošanu federācijas
mājas lapā - valde lemj atbalstīt Archery Animals (archeryanimals.com) un Gentech
Archery produktu reklāmas izvietošanu federācijas mājas lapā uz līguma pamata.
Par - 3, Pret - 0

f. Kristapa Ozoliņa vēstule ar ieteikumiem, valde to lemj pārvirzīt uz stratēģijas
veidošanas sanāksmi.
Par - 3, Pret - 0

g. Valde lemj apzināt klubus, kāds sacensību organizēšanas inventārs pieejams klubiem
un izveidot informācijas datubāzi.
Par - 3, Pret - 0

h. Sanāksme ar WA, informācija par mācībām - Agate Zālīte infomē par aktualitātēm,
iesaka sagatavot informāciju par treneru un tienešu mācību iespējām un nosūtīt
klubiem.
Valde pieņem zināšanai.

Sēde tiek slēgta 20.15

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

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Valde:
Jānis Jakubanecs

Andis Šveicis
Mārtiņš Vītols
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