
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2018.gada 28.aprīlī, sāk.plkst.18:00 

Salas pagasta “Babītē” 

 

Vada: Arnis Podiņš 

Protokolē: Eduards Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 

Dienas kārtība: 

1. Par IZALON bloku iegādi 

2. Par LV čempionāta pārcelšanu 

3. Par komuflāžas krāsojumu 

4. Par EJČ Grieķijā 

5. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1. Jūlija Oļeksejenko ziņo, ka darījums par IZALON bloku iegādi loka 

šaušanas vairogu izgatavošanai ir veiksmīgi noslēdzies un visas iesaistītās 

puses savas saistības ir izpildījušas. Valde noklausījās ziņojumu un 

nolēma sākt vairogu izgatavošanu un ieinteresētiem Federācijas biedriem 

pārdot IZALON bloku par pašizmaksu (15.00EUR gabalā). Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

2. Jūlija Oļeksejenko ziņo, ka ir neveiksmīgi izvēlēts LČ rīkošanas datums, 

jo pārsedzas ar GP Bulgārijā un Paralimpisko čempionātu Čehijā. Valde 

noklausījās ziņojumu un nolēma LČ organizēt MPS septembris vietā, 

pārceļot MPS septembris uz citu datumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

3. Eduards Lapsiņš ziņo par neskaidrībām un satraukumu, kas saistīts ar 

WA noteikumiem par kamuflēta krāsojuma aizliegumu sacensībās. Valde 

noklausījās ziņojumu un nolēma izskaidrot, ka šis aizliegums ir saistīts ar 

vēlmi, lai loka šaušanas sporta inventārs nekādi neasocētos ar militāru 

tehniku vai medību ekipējumu. Tai skaitā arī kompaktloki, kuri vairumā 

gadījumu nenoliedzami ir izgatavoti, lai varētu izmantot medībās un būtu 

mazāk pamanāmi apvidū. Šie noteikumi jāievēro Federācijas rīkotajās 

sacensībās, kuru nolikumā ir minēta šī prasība un ir pieļaujama pielaide 

“5m likums” – ja no 5m attāluma kamuflēts krāsojums nav manāms 

(nosakāms), tad tiek uzskatīts, ka viņa nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

ar piebildi – neskaidrības gadījumā inventāru fotogrāfē un sūtu 

fotogrāfiju Federācijai atzinuma saņemšanai. 

4. Arnis Podiņš ziņo, ka ir sportisti, kuri gribētu startēt EJČ Grieķijā par 

saviem līdzekļiem. Valde noklausjās ziņojumu un nolēma atbalstīt šādu 

lūgumu ar nosacījumu, ka ir brīvas vietas izlasē. Tas attiecas arī uz 

pavadošo personālu. Ja uz vienu vietu pretendē vairāki pretendenti, tad 

priekšroka ir pretandentam ar augstāku rezultātu un sagatavotības pakāpi. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 



5. Jūlija Oļeksejenko ziņo par sagatavotiem iesniegumiem pašvaldībām ar 

lūgumu atbalstīt ar līdzfinansējumu mūsu sportistu startu EJČ Grieķijā. 

Valde pieņēma ziņojumu zināšanai.  

Eduards Lapsiņš ziņo par Agates Zālītes sagatavoto Personu datu 

aizsardzības likuma uzskates materiālu, kurš ļoti vienkārši un saprotami 

izskaidro šī likuma būtību un būs ļoti labs palīgs Federācijas biedriem 

darbā. Valde pieņēma ziņojumu zināšanai un nolēma lūgt Agati Zālīti 

publicēt šo materiālu Federācijas mājas lapā, lai tas būtu visiem pieejams.  

Jūlija Oļeksejenko ziņo par sagatavošanas darbu gaitu klubu treneru 

kursiem rudenī. Sgatavoti ir uzaicinājumi, apzināti izdevumi un tuvākā 

laikā varētu uzaicinājumus izsūtīt. Valde noklausījās ziņojumu un 

nolēma, ka ar katru dalībnieku no LV jāslēdz savstarpēja vienošanās. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

Sēdi slēdz plkst.19:00. 


