
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notika 2014.gada 13.martā, plkst.18:00 

Rīgā, Dunavas ielā 13 
 
Vada: E.Lapsiņš 
Protokolē: E.Lapsiņš 
Piedalās: A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš 
 
Dienas kārtība: 

1. Par biedru naudām. 
2. Par Federācijas rīkotajām sacensībām. 
3. Par Baltijas čempionātu telpās 2014 
4. Par Kopsapulces sasaukšanu 
5. Par budžetnaudas izlietošanu 
6. Dažādi 

 
Valde ir lemttiesīga. 
 
1. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par nepieciešamību mainīt biedru 

naudas lielumu sakarā ar pāreju uz Euro. Valde noklausījās ziņojumu un nolēma 
pagaidām pieņemt maksājumus konvertētus pēc Valsts noteiktā maiņas kursa un 
virzīt ierosinājumu par biedru naudas noapaļošanu (70Euro un 170Euro) uz 
Kopsapulci. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde nolēma turpmāk Federācijas rīkotajās sacensībās mērķu izvietošanai 
izmantot noteikta parauga lekālu (atbilstošu WA noteikumiem, pielikums Nr.1) un 
rekomendēt to darīt arī Klubiem, turpmāk apbalvošana būs atļauta tikai 
pamatojoties uz apkopotu un parakstītu sacensību protokolu, maksimālais protestu 
iesniegšanas termiņš ir viena stunda pēc apbalvošanas, turpmāk pēc apbalvošanas 
sacensību organizatori paraksta sacensību novērtējuma protokolu, pieteikumus 
sacensībām pieņemt pēc noteiktas formas, atbilstoši ISCO prasībām (izstrādā 
Krišjānis Liepa, pielikums Nr.2), sacensību vingrinājumus un rekordus saukt WA 
un IFAA sistēmā starptautiski pieņemtajos  angliskajos nosaukumos, LLŠF WA 
rekordu reģistru saskaņot ar Eiropas loka šaušanas apvienības (EMAU) rekordu 
reģistru (neesošos izņemt no arhīva, pielikums Nr.3). Lēmumi pieņemti 
vienbalsīgi. 

3. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par Ventspils sporta daļas vadītājas 
Paipalas k-dzes telefonisku paziņojumu, ka Ventspilī LLŠF rīkotie pasākumi 
vairāk nenotiks. Valde nolēma pieņemt informāciju zināšanai, bet līdz rakstiskam 
apstiprinājumam nekādus lēmumus nepieņemt. Eduards Lapsiņš ziņo par dažu 
Ventspils loka šāvēju publiskotajiem LLŠF Ģenerālsekretāra godu un cieņu 
aizskarošajiem izteicieniem. Valde nolēma nereaģēt uz šo incidentu un izdzēst no 
Foruma Federācijas amatpersonu aizskarošos apgalvojumus. Lēmums pieņemts ar 
balsu vairākumu vienam atturoties. 

4. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par nepieciešamību sasaukt LLŠF 
Kopsapulci, lai varētu apstiprināt gada pārskatu un nolēma sasaukt Kopsapulci 
2014.gada 30.martā, vietu un laiku izziņojot atsevišķi. Lēmums pieņemts 
vienbalsīgi. 



5. Valde noklausījās Eduarda Lapsiņa ziņojumu par Valsts piešķirto budžetu 
3634Euro apmērā un nolēma 899.60Euro izlietot sporta pasākumu organizēšanai 
nepieciešamo telpu īres izdevumu segšanai, 825Euro izlietot Klubu dotācijām 
(pielikums Nr.4) un 1909.40Euro izlietot dalībai Eiropas čempionāta Armēnijā 
izdevumu segšanai, saskaņā ar izlases veidošanas Noteikumiem (pielikums Nr.5) 
un/vai dalībai PK-4 Polijā. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

6. LLŠF Valde nolēma: 
-  LOV „C” satāvam virzīt Kārli Akotu Gribuli, 
- uzdot treneru-tiesnešu kolēģijai nedēļas laikā izstrādāt Valsts izlases 

veidošanas kritērijus un noteikt normatīvus pretendēšanai uz sacensībām 
paredzēto Valsts budžeta finansējumu, 

- uz LOK Ģenerālo asamblejas sesiju deleģēt Arni Podiņu un Jūliju 
Oļeksejenko, 

- apstiprināt Anetes Kreicbergas rekordu vingr.25m RW – 564 punkti, 
Jūlijas Oļeksejenko rekordu vingr.18m CW – 585 punkti, Jeļenas Kononovas, 
Marinas Rjabkovas un Katarinas Vencjunas komandu rekordu vingr.Final 
Match (RW 18m 24 bult.) – 214 punkti, Jāņa Apsīša, Kārļa Akota Gribuļa un 
Eduarda Lapsiņa komandu rekordu vingr.Final Match (RM 18m 24 bult.) – 220 
punkti, 

- nākamajai ziemas sezonai izstrādāt normatīvus vingrinājumam Indoor 
round 25 (atbildīgā Jūlija Oļeksejenko) 

- treneru-tiesnešu padomē iekļaut SKSM CW loku klasē Jūliju Oļeksejenko. 
 
Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 
Sēdi slēdz plkst.21:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pielikums Nr.1 

 
 
 
 

Pielikums Nr.2 
 

Vārds, Uzvārds, Dzimšanas dati, Dzimums, Loka veids, E-pasts, Valsts, Klubs. 
 

Pielikums Nr.3 
18m Round, 25m Round, 30m Round, 50m Round, 60m Round, 70m Round, 144 

FITA, Final Match un Elimation Match. 
 

Pielikums Nr.4 
Klubs     Dotācija Papildus par dalību LJČ Kopā 
SK AMAZONES   90   65   155 
SK ATLANTIS   90   0   90 
SK FRAM    90   65   155 
SK SAVAGE ARCHERS 90   0   90 
SK FREE WIND ARCHERS 90   0   90 
SK STIEGRA   90   0   90 
SK ODISEJS   90   65   155 
    Kopā:630   195   825 

 
 
 
 
 



 
 

Pielikums Nr.5 
 

Latvijas loka šaušanas izlases izveides kritēriji un nosacījumi startam Eiropas 

čempionātā Armēnijā 
 

1. Uz vietu Valsts izlasē kandidē visi sportisti, kuri ir uzrādījuši izlases 
sastādīšanas gadā (2014.gads) vismaz SMK normatīvu vingrinājumā 70m Round 
RM/RW loku klasei – 600 p., vingrinājumā 50m Round CM loku klasei – 660 p., 
CW loku klasei – 655 p. 
2. Pretendenti kopējā sarakstā tiek sakārtoti rezultāta dilstošā secībā pamatojoties 
uz Latvijas kausa izcīņas rezultātiem. Ja pretendents ir uzrādījis konkurentspējīgu 
rezultātu citu Federāciju organizētās sacensībās vai oficiālā kontrolšaušanā – 
viņam par to trīs dienu laikā, rakstiski, jāpaziņo Latvijas kausa rezultātu 
apkopotājam un šī saraksta veidotājam - Krišjānim Liepam (kliepa@gmail.com). 
3. Šī saraksta pirmās trīs vietas vīriešu un sieviešu konkurencē nodrošina sev vietu 
izlases sastāvā, ja ir izpildīti punkta Nr.1 nosacījumi. 
4. Ja kāds no pretendentiem pēc rezultāta ir iekļuvis izlases sastāvā, bet tādu vai 
citādu apsvērumu dēļ nevar piedalīties EČ, viņš izstājās (neatgriezeniski) no izlases 
uz šīm sacensībām un viņa vietu izlasē ieņem rangā nākamais, kurš apstiprina savu 
dalību un ir izpildījis punkta Nr.1 prasības. 
5. Galīgo lēmumu par Valsts izlases sastāvu EČ tiesnešu-treneru padome pieņems 
vēlākais 2014.gada 1.jūlijā. Līdzīgu rezultātu gadījumā tiek ņemta vērā augstākā 
vieta 2013.gada Latvijas kausa sacensībās vai pretendentiem tiek rīkota oficiāla 
kontrolšaušana (visiem vienā vietā un laikā).  
6. EČ izdevumi tiek segti no Federācijas līdzekļiem pie nosacījuma, ka pretendents 
2014.gada Eiropas čempionātā Armēnijā kvalifikācējas turnīrcīņām un ir cīnījies 
kaut vienā no cīņām.  
7. Finansiālu apsvērumu dēl, izlasei nav paredzēta atsevišķa trenera un oficiālā 
pārstāvja vakance. 
8. Izlases kapteinis tiek noteikts no dalībnieku vidus (iespējams arī „spēlējošais 
treneris”). 
9. Antidopinga nosacījumu ievērošana ir katra izlases kandidāta pienākums 
(gadījumā, ja jālieto medikamenti, kuru sastāvā ir neatļautie preparāti – pašam 
sportistam šis jautājums ir jāsaskaņo ar antidopinga komisiju, Federācija palīdz ar 
konsultācijām šai jautājumā). Antidopinga noteikumu pārkāpšanas gadījumā 
atlētam nekavējoties ir jāatgriež startam EČ saņemtie līdzekļi. 


