
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2017.gada 22.jūlijā, sāk.plkst.17:00 

Salas pagasts, „Babītes” 

 

Vada: Arnis Podiņš 

Protokolē: Eduards Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 

 

Dienas kārtība: 

1. Par atzinumu C kategorijas trenera sertifikāta saņemšanai 

2. Par Valsts jaunatnes izlasi Eiropas kausa posmam Horvātijā 

3. Par Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas Nolikumu 

4. Par Valsts izlasi startam Pasaules čempionātā Francijā (WA 3D) 

5. Par Pasaules čempionātu Meksikā un WA Kongresu 

6. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1. Valde izskatīja Elīnas Lapsiņas iesniegumu par atzinuma izniegšanu C kategrorijas trenera 

sertifikātam un nolēma tādu atzinumu izsniegt. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde apstiprina elektroniski pieņemto lēmumu par Valsts jaunatnes izlasi startam Eiropas 

kausa posmā Horvātijā: Dāvis Blāze, Gļebs Kononovs, Vendija Skeltona, Haralds Bensons, 

Janete Grīnvalde, pavadošais personāls Arnis Podiņš un Elīna Lapsiņa. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 

3. Eduarda Lapsiņa ziņo par darba gaitu pie Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas Nolikuma. 

Valde noklausījās ziņojumu un nolēma turpināt darbu un līdz nākošajai sēdei sagatavot 

apkopotu darba variantu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

4. Valde izskatīja Agates Zālītes iesniegumu par iespējamiem kandidātiem startam WA 3D 

Pasaules čempionātā Francijā un nolēma deleģēt Ketiju Nēringu-Matisoni un Kristapu 

Novadu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Arnis Podiņš ziņo par WA Kongresu Meksikā, kur paralēli notiek Pasaules čempionāts. 

Valde noklausījās ziņojumu un nolēma deleģēt Elīnu Lapsiņu un Jūliju Oļeksejenko kā 

LLŠF pārstāvjus uz WA Kongresu un pārstāvēt Valsti arī Pasaules čempionātā – Jūlija 

Oleksejenko kā CW, Elīna Lapsiņa kā oficiālo pārstāvi. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

6. Eduards Lapsiņš ziņo par SK „Ķekavas šautra” iesniegumu ar lūgumu izsniegt Apvidus 

darba grupas iesnieguma kopiju, kura arī tika izsniegta. Valde pieņēma informāciju 

zināšanai. Arnis Podiņš ziņo par daudziem iesniegumiem inventāra iegādei. Valde 

noklausījās ziņojumu un nolēma Dāvim Blāzem piemeklēt un iegādāties nepieciešamo 

stabilizatoru sistēmu. Pērējiem inventāru iegādāties 2018.gada sezonai, ar nosacījumu, ka 

kandidāts būs Valsts izlasē. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Arnis Podiņš ziņo par centralizētu 

izlases sporta formas iegādi ar iespēju visiem gribētājiem iesaistīties centralizētajā iegādē ar 

saviem līdzekļiem. Valde pieņēma informāciju zināšanai. Jūlija Oļeksejenko ziņo par 

nepieciešamību beidzot LLŠF iegādāties savus vairogus sacensību organizēšanai. Valde 

nolēma precizēt cik izmaksā 25 vairogi un nolēma iekļaut to nākošā gada budžetā, vēlreiz 

piedāvājot klubiem pievienoties vairogu kopējai iegādei. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

Sēdi slēdz plkst.18:30 


