
LLŠF Valdes sēde
2021.gada 17.septembrī, sākums plkst.18:30

attālināti, platformā Zoom

Protokols

Vada: Andis Šveicis
Protokolē: Agate Zālīte
Piedalās:

Valde: Jānis Jakubanecs, Andis Šveicis, Mārtiņš Vītols, Maksims Čerkasovs, Jeļena Sergejeva
Klausītāji: Agate Zālīte, Jānis Bērziņš, Marija Antonova

Dienas kārtība:
1. J.Kononovas iesniegums
2. Latvijas rekordu izpildīšanas noteikumu izmaiņas un FITA rekordu apstiprināšana
3. Par federācijas vairogiem
4. Inventāram paredzētais budžets - atbildes federācijas biedriem
5. Dažādi

a. SK Curland, SK Odisejs, SK Savage archer iesniegumi par sacensībām, SK Amazones
un SK Ķekavas šautra e-pasti par sacensībām.

b. Jautājumi no J.Oļeksejenko: 1) Cik pareizi no juridiskās puses pārdot federācijas
īpašumu federācijas biedriem? Var viņi  piedāvāt nopirkt un t.t., ja vēl ne publicēts
oficiālais lēmums?
2) Kādas ir tiesības un pienākumi sēdes klausītājiem?

c. Par sertificētiem treneriem Latvijas izlasei

Piedalās 5 no 5 valdes locekļiem - valde ir lemttiesīga.

1. Jautājums tiek atcelts, jo J.Kononova nepiedalās sanāksmē.
2. Pēc apspriedes valde nolemj apstiprināt Latvijas rekordu loka šaušanā reģistrēšanas kārtību -

https://docs.google.com/document/d/1ZGT7vPgNfTxzphXqEIjkrIbndthbBouv2ZfNivTfchc/e
dit?usp=sharing
Par - 5, Pret - 0
Valde nolemj apstiprināt skojošus rekordus:

a. 1440 Round - Dāvis Blāze  - 1280 punkti (iepriekš Jānis Amatnieks, 1272 punkti,
2011.gads, Bresta, BLR)

b. 30m (36 bultas) - Dāvis Blāze  - 353 punkti (iepriekš Jānis Lībeks, 350p, 1986.gads)
Par - 5, Pret - 0

3. Tika saņemts piedāvājums no A.Šveiča par vairogu uzglabāšanas vietu. Pieņemts lēmums
vairogus nepārdot, atstāt federācijas īpašumā, bet pārvietot no SK Amazones vasaras bāzes uz
SK Savage archer biedra īpašumu Novadnieku pagastā, pārtaisīt atbilstošos izmēros un
izmantot LJČ rīkošanai.
Par - 5, Pret - 0

4. Inventāram paredzētais budžets 2021.gadā ir iztērēts 2021.gada sākumā iegādājoties bultas
Latvijas izlases kandidātiem. Saraksts ar piešķirto inventāru tiks publicēts LLŠF mājas lapā..
Par - 5, Pret - 0

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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https://docs.google.com/document/d/1ZGT7vPgNfTxzphXqEIjkrIbndthbBouv2ZfNivTfchc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZGT7vPgNfTxzphXqEIjkrIbndthbBouv2ZfNivTfchc/edit?usp=sharing


5. Dažādi
a. Lēmums pieņemt saņemtos iesniegumus un e-pastus par LLŠF sacensību un klubu

sacensību organizēšanu un iekļaut tos LLŠF kalendāra sagatavē.
Par - 5, Pret - 0

b. Atbildes J.Oļeksejenko:
i. atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 7. pantam - Biedrībai un

nodibinājumam ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību,
kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu
saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības un nodibinājuma mērķus.
Biedrības un nodibinājuma ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā
mērķa sasniegšanai. Peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās
saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem vai
nodibinājuma dibinātājiem.
Tādad, biedrība var pārdot savā īpašumā esošās materiālās vērtības un
izmantot tās loka šaušanas sporta veida attīstībai.

ii. Sēdes tiešsaistē notiek tieši tāpat kā klātienē - diskusijās var piedalīties pēc
uzaicinājuma vai “paceļot roku” un sagaidot uzaicinājumu izteikties no sēdes
vadītāja.

c. Atbilstoši MK noteikumu Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas
kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" (Pieņemti 2010. gada 26.
janvārī; izdoti saskaņā ar Sporta likumu) 11. punktam: Personām, kuras vada sporta
treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī
personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai
apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts.
Priekšlikums par Latvijas izlases pavadošajām personām uz starptautiskām
sacensībām ar atzīmi “treneris” (Coach) neiecelt personas bez LSFP trenera
sertifikāta. Pārstāvis bez sertifikāta var būt komandas menedžeris (Team Manager),
delegācijas oficiālais pārstāvis (Delegation Official), mediķis (Medical Person, ar LR
ārstniecības personas sertifikātu) vai cita funkcija (Other Function). Pēc apspriedes
jautājums tiek pārcelts, līdz tiks noskaidrots, vai komandas menedžeris un delegācijas
pārstāvis var stāvēt aiz muguras sportistam sacensību laukumā.

Sēde tiek slēgta 19.10

Protokolēja:                                                                                                                    A.Zālīte

Valde:
Jānis Jakubanecs

Andis Šveicis
Mārtiņš Vītols

Maksims Čerkasovs
Jeļena Sergejeva

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