
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notika 2019.gada 23.aprīlī, sākums plkst.18:20 

Rīgā, Aviācijas ielā 15 
 
Vada: Arnis Podiņš  
Protokolē: Eduards Lapsiņš un Agate Zālīte 
Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Agate Zālīte, Marina 
Rjabkova 
 
Dienas kārtība: 
1. Par delegāciju uz EJK-1. 
2. Par delegāciju uz PČ. 
3. Par rekordu reģistrāciju. 
4. Par tiesnešu kategoriju piešķiršanu. 
5. Par delegāciju uz Minsku. 
6. Par alkohola lietošanu sacensību laikā. 
7. Dažādi. 
 
Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem. Valde ir lemttiesīga. 
 

1. A.Podiņš ziņo par sportistiem un pavadošo sastāvu uz EJK-1 un min 
kandidātus – Dāvis Blāze (RJM) un Romans Sergejevs (RCM), oficiālais 
pārstāvis Elīna Lapsiņa. Valde nolēma minētos kandidātus pieteikt EJK-1. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. J.Oļeksejenko ziņo par PČ, ka pieteikšanās beigas (final entries) ir 15.maijā 
un vēl ir laiks izvērtēt kandidātus. Ir sagatavoti dažādi tāmju varianti 
braucienam. Tiek iedāvāts uz šo brīdi izdevīgais variants - maksāt soda 
naudu un dzīvot neoficiāli oficiālajā viesnīcā. Valde nolēma piekrist 
J.Oļeksejenko piedāvātajam dzīvošanas variantam un galējo lēmumu 
pieņemt līdz 14.maijam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

3. E.Lapsiņš ziņo par neatbilstībām rekordu reģistros – konkrēti LLŠF rīcībā 
esošajā failā un internetā atrodamajā. Valde nolēma turpmāk rekordus 
apstiprināt valdes sēdēs un tikai pēc tam publicēt. Vēsturiskajiem 
rekordiem jāatspoguļo sportista rekorda uzstādīšanas brīža piederība 
klubam/valstij. Apstiprināt J.Oļekesejenko rekordu CW finālmačs 15 
bultas 148 punkti. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

4. E.Lapsiņš ziņo, ka saņemts iesniegums no Jeļenas Sergejevas par 
Republikas kategorijas piešķiršanu un no Līgas Ilonas Deņisenokas par 
atbilstošas kategorijas piešķiršanu. Valde izskatīja iesniegumus un nolēma 



piešķirt J.Sergejevai Republikas kategoriju un L.I.Deņisenokai I kategoriju. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. E.Lapsiņš ziņo, ka Jānis Bružis ir izpildījis nosacījumus un viņš tiek 
nominēts braucienam uz Minsku Ināra Dubkeviča vietā, kurš nosacījumus 
nav izpildījis. J.Bružis no piecām piedāvātajām pavadošajām personām 
izvēlējās Marinu Rjabkovu. E.Lapsiņš informē, ka ir nokārtotas ieroču 
atļaujas un no LLŠF puses visa pieprasītā informācija ir iesniegta. Valde 
nolēma apstiprināt delegāciju minētajā sastāvā. Lēmums pieņemts 
vienbalsīgi. 

6. E.Lapsiņš ziņo par tendenci lietot alkoholu sacensību laikā pat 
neslēpjoties, konkrēti SK “Curland” biedri Latvijas ziemas čempionātā 
Ventspilī, pusdienu pārtraukuma laikā. Valde nolēma, ka šāda rīcība ir 
nepieļaujama, bet īsti nav metodikas kā ar to cīnīties. Pēc diskusijas valde 
nolēma, ka tiek noteikta viena gada monitorings obligātam publiskam 
atgādinājumam visās sacensībās (atklāšanas laikā), ka šīs ir bezalkohola un 
nesmēķētāju sacensības, atļaujot smēķēt stingri noteiktās vietās. Valde 
nosaka, ka sacensības ir laika periods no piešaudes sākuma līdz 
apbalvošanai. Vairāku dienu sacensībās: pirmajā dienā no piešaudes 
sākuma līdz galvenā tiesneša paziņojumam, ka sacensību diena ir 
noslēgusies, sekojošās dienās no šaušanas sākuma līdz galvenā tiesneša 
paziņojumam, ka sacensību diena ir noslēgusies, noslēdzošajā sacensību 
dienā no šaušanas sākuma līdz apbalvošanai. Šo noteikumu realizēšana ir 
sacensību organizatora pienākums. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

7.     
a. Uz A.Zālītes iesniegumu par LJČ - valde nolēma atbildēt rakstiski. 
b. Valde izskatīja A.Zālītes sagatavoto informāciju ievietošanai LLŠF 

mājas lapā par tienešu noteikumiem un nolēma izstrādātos 
noteikumus apstiprināt ar piebildi, ka personas līdz 18.g.v. var 
saņemt jebkuru tiesneša kategoriju, atbilstoši zināšanām un 
praksei, bet tiesāt var tikai pilngadīga galvenā tiesneša uzraudzībā.  

c. L.I.Deņisenokas iesniegums: izskatīt mani kā kandidatūru tiesnesim 
LJO Jelgavā. Valde nolēma apstiprināt L.I.Deņisenokas kandidatūru. 

d. A.Zālīte piedāvā izveidot interaktīvu tienešu/sacensību sarakstu, 
kurā redzams, kurš uz kurām sacensībām pieteicies tiesāt. Valde 
nolēma atbalstīt šo iniciatīvu. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 
Sēdi slēdz plkst.20:45. 


