
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2016.gada 6.oktobrī, sāk.plkst.16:00 

Rīgā, Dunavas ielā 13 

Vada: E.Lapsiņš 

Protokolē: E.Lapsiņš 

Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš 

Dienas kārtība: 

1. Par LLŠF adreses maiņu 

2. Par ziemas čempionātiem 

3. Par 2017.gada sacensību kalendāru 

4. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 

1. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par nejēdzīgo situāciju, kad Federācija vēršas pēc 

atbalsta pie Rīgas pilsētas tiek norādīts, ka esam reģistrēti Rīgas rajonā, bet kad vēršamies 

Rīgas rajonā saņemam atbildi – cik tad ir Federācijas biedri, kuri reāli dzīvo Rīgas 

rajonā? Lai izbeigtu šo „futbolu” ir panākta mutiska vienošanās par Olimpiskā entra 

adreses izmantošanu, kā Federācijas oficiālo juridisko adresi. Pie tam tur jau vairākus 

gadus atrodas Federācijas pasta kastīte. Valde nolēma mainīt LLŠF juridisko adresi. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās J.Oļeksejenko ziņojumu par SK ODISEJS vēstuli ar priekšlikumu 

nākošos 4 gadus Federācijas sacensības telpās (Latvijas un Baltijas čempionāti) organizēt 

Ventspilī. Valde izskatīja priekšlikumu, atzina, ka nosacījumi ir pieņemami un nolēma 

slēgt ar SK ODISEJS ilgtermiņa sadarbības līgumu par sacensību organizēšanu telpās. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

3. Valde noklausījās J.Oļeksejenko ziņojumu par Rīgas čempionāta datumu iezīmēšanu 

jaunajā sacensību kalendārā. Valde noklausījās ziņojumu un nolēma uzdot E.Lapsiņam 

sākt veidot Federācijas oficiālo sacensību kalendāru 2017.gadam. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 

4. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par startu Paralimpiskajās spēlēs Rio, kurās Gints 

Jonasts izcīna dalīto 17.vietu, Ieva Melle 8.vietu, MIX komandās dalīto 9.vietu. Tas 

nenoliedzami ir šo sportistu augsts sasniegums, bet uzskatāms par trenera izgāšanos, jo 

bija reāla iespēja gan MIX komandās, gan sieviešu konkurencē cīnīties par medaļām. 

Ņemot vērā šo faktu E.Lapsiņš uzskata, ka viņam nav tiesības atrasties LLŠF Valdē un 

noliek pilnvaras. Valde noklausījās ziņojumu un nolēma, ka Lapsiņam jāsagaida 

Federācijas Kopsapulce, kurā notiks Valdes amatpersonu pārvēlēšana. Lēmums pieņemts 

ar balsu vairākumu: divas par, viena atturas. J.Oļeksejenko ziņo par reālu iespējamību 

veiksmīgi nostartēt Eiropas čempionātā telpās (Witell, FRA), īpaši RW, CW un CM 

komandām, piesaistot finansējumu no sportistu pārstāvošajām pilsētām Rīga, Jūrmala, 

Ventspils, Dobele un iespēju robežās no Federācijas budžeta, atstājot spēkā kā prioritāti 

virzīt Federācijas līdzekļus normatīvus uzrādījušo sportistu startiem Eiropas kausos un 

jauniešu izlasei. Valde noklausījās ziņojumu un nolēma uzdot J.Oļeksejenko koordinēt 

ziemas sacensību tūri un atbalstīt vasaras sacensību mērķus, balstoties uz Tiesnešu-

treneru padomes izstrādātajiem ieteikumiem. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Uz Marijas 

Antonovas iesniegumu par tiesneša kategorijas piešķiršanu atbildēt – tiesnešu kategorijas 

tiek piešķirtas pēc attiecīgu eksāmenu sekmīgas nokārtošanas. 

Sēdi slēdz plkst.18:00 
 


