
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2016.gada 11.martā, sāk.plkst.17:00 

Rīgā, Dunavas ielā 13 

Vada: E.Lapsiņš 

Protokolē: E.Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Krišjānis Liepa, Agate Zālīte 

Dienas kārtība: 

1. Par Kopsapulci 

2. Par budžetnaudas izlietošanu 

3. Par izlasi 

4 Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 

1. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par Kopsapulces sasaukšanu un nolēma sasaukt 

Kopsapulci 2016.gada 28.martā (reģistrācija no 11:00, sākums 12:00) izsūtot klubiem E-

pastus ar visu nepieciešamo informāciju. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par noslēgto līgumu ar LSFP par finansējumu 

6716.00EUR apmērā un nolēma tos izlietot Federācijas tīmekļa vietnes atbalstam, 

sportistu apdrošināšanai startiem ārvalstīs, dalībai EČ GBR, vasaras sezonas sacensību 

mērķu iegādei, tautas sporta pārstāvju atbalstam un LJČ organizēšanai. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 

3. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par nepieciešamību organizēt officiālu 

kontrolšaušanu brīvdabas apstākļos 2016.gada 27.martā, lai esošie izlases dalībnieki 

varētu izpildīt normatīvus un varētu sākt veidot 2017.gada izlasi uz jau pieņemto 

normatīvu bāzes (RM – 645 (3X630), RW – 640 (3X620), CM – 680 (3X670), CW – 670 

(3X660)). Valde nolēma organizēt kontrolšaušanu un piestādīt rēķinus klubiem SK 

ATLANTIS un SK AMAZONES par dalību EČ sportistiem, kuri nav izpildījuši 

normatīvus, un par oficiālo pārstāvi, iegādāties izlasei jaunas starta formas – balts polo 

krekliņš un garās bikses (atbildīgā Anete Kreicberga), lai palīdzētu sagatavoties 

Paralimpiskajām spēlēm RIO deleģēt Ievu Melli ar pavadošo personu Arni Podiņu 

startam PK Antālijā TUR un pieteikt šīm sacensībām 3RW, 3RM, 1CW, 1CM un 3 

oficiālos pārstāvjus. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

4. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par nepieņemamu situāciju ar BČ un LČ 

nosaukumiem, kuri rada nevajadzīgu jucekli gan pašu, gan ārvalstu sportistu vidū. 

A.Podiņš piezīmē, ka dažas sacensības tiek pieteiktas ar vienu nosaukumu, bet publiskā 

telpā redzami diplomi un citi dokumenti ar pavisam citu nosaukumu, pie tam bieži 

protokolos netiek ievērots Valsts valodas likums. Valde nolēma turpmāk atļaut lietot 

vārdu salikumus Baltijas čempionāts, Latvijas čempionāts tikai Federācijas rīkotajās 

sacensībās, uzdot organizatoriem sekot, lai visos sacensību dokumentos būtu viens 

sacensību nosaukums un lietota latviešu valoda vai vairākas valodas paralēli tai. 

Pārkāpumu gadījumā Federācija piemēros soda sankcijas. Valde nolēma atbalstīt Jāņa 

Apsīša priekšlikumu apvienot 2017.gada Baltijas un Jūrmala Open sacensības un izveidot 

darba grupu Jānis Apsītis, Krišjānis Liepa, Ivo Lipste, Anete Kreicberga šī plāna 

īstenošanai. Valde izskatot iesniegumus nolēma atbalstīt WA 3-D sacensību rīkošanu 

13.08.2016. Jaunpilī un 22.-23.07.2016. Dobelē. Valde noklausījās priekšlikumu par 

Latvijas lokšāvēju reitinga izveidi un nolēma deleģēt Krišjāni Liepu izveidot darba grupu 

un iesniegt Valdei sagatavotus priekšlikumus. Valde nolēma apstiprināt uzstādītos 

rekordus (pielikumā). Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

Sēdi slēdz plkst.19:30 



 

PIELIKUMS 

 

Ustādītie rekordi: 

 
587.p. - 18m Round -  CW, Julija Oleksejenko, 21.11.2015., Vilnus, LIT 

149.p. - 18m turnīrs -CW, Julija Oleksejenko, 13.12.2015, Berlin, GER 

149.p. - 18m turnīrs -CM, Tjutukovs Vladimirs , Jaunberze, LAT, 13-14.02.2016.  

 


