
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 

Sēde notika 2017.gada 30.oktobrī, sāk.plkst.17:30 

Rīgā, Aviācijas ielā 15 

 

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 sacensību kalendāru 2018.gadam 

3. Par Apvidus loka šaušanas darba grupu 

4. Par 2018.gada budžeta prioritātēm 

5. Par WA treneru kursiem 

6. Par LOK finansējuma otrā pusgada sadalījumu 

7. Par 2018.gada Valsts izlases veidošanas nosacījumiem 

8. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 

 

1. Eduards Lapsiņš ziņo par Viktora Avsjuka (SK ODISEJS) mutiski pausto vēlmi saņemt 

LLŠF atzinumu par atbilstību C kategorijas trenera sertifikāta saņemšanai. Valde izskatīja 

kandidāta atbilstību un nolēma izsniegt Viktoram Avsjukam atzinumu C kategorijas trenera 

sertifikāta saņemšanai, atzinumu nosūtot elektroniski, orģinālu izsniedzot personīgi. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

2. Eduards Lapsiņš iepazīstina ar jauno sacensību kalendāru 2018.gadam, vēršot uzmanību 

galvenajām izmaiņām: FITA EXTREEME vietā rīkos sacensības 70m Round 24h, brīvdabas 

sacensības dalīt divās daļās un rīkot atsevišķi individuālā ieskaitē un komandu ieskaitē. 

Valde nolēma apstiprināt 2018.gada sacensību kalendāru dotajā redakcijā ar piebildi, ka 

jāvienojas ar SK CURLAND par Latvijas jaunatnes čempionāta rīkošanas datumiem 

Grobiņā, pieļaujot iespēju savietot LJČ ar MPS (marts vai aprīlis). Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 

3. Eduards Lapsiņš ziņo par saņemtajiem dokumentiem no Apvidus loka šaušanas darba 

grupas: iesniegumu par iepriekšējā sastāva darba grupas darbības pārtraukšanu un jauna 

sastāva darba grupas izveidi, un priekšlikumu (ar izstrādātiem kritērijiem par dalībnieku 

atlasei) par trīs tūkstoši eiro paredzēšanu jaunajā 2018.gada budžetā Valsts izlases 

deleģēšanai startam Eiropas WA 3-D čempionātā Zviedrijā. Valde pieņēma dokumentus 

zināšanai, apstiprināja jauno Apvidas loka šaušanas darba grupas sastāvu (Agate Zālīte, 

Armands Vilisters, Andis Šveicis) aicinot visiem klubiem, kuru sportisti startē šajās 

sacensībās, atbalstīt jaunā sastāva Apvidus loka šaušanas darba grupu darbā. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

4. Arnis Podiņš ziņo par 2018.gada LLŠF budžeta prioritātēm:  

1. Nodrošināt Valsts jauniešu izlases startu Eiropas jauniešu kausā Itālijā un 

Eiropas jaunatnes čempionātā Grieķijā, kurā izcīnīs kvotas uz Pasaules 

jaunatnes Olimpiādi Argentīnā. 

2. Nodrošināt Valsts pieaugušo izlases startu Pasaules kausa posmā Turcijā un 

Eiropas čempionātā Polijā, kurā izcīnīs kvotas dalībai Eiropas 2.spēlēs. 



3. Nodrošināt Valsts jauniešu izlases treniņnometni Gruzijā (marts) un Salas 

pagastā (maijs, jūnijs). 

4. Nepieciešamības gadījumā atbalstīt Paralimpiešus, kuriem ir pašiem savs 

budžets Latvijas Paralimpiskajā komitejā. 

5. Nodrošināt Valsts izlases startu Eiropas WA 3-D čempionātā Zviedrijā. 

6. Nodrošināt LLŠF kalendāro sacensību organizēšanu. 

7. Nodrošināt tiesnešu-treneru starptautiskā līmeņa tālākizglītību un loka 

šaušanas inventāra iegādi Valsts izlases vajadzībām (prioritāte jauniešu izlasei). 

Valde noklausījās ziņojumu un nolēma apstiprināt LLŠF 2018.gada budžeta galvenās 

prioritātes dotajā redakcijā. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

5. Jūlija Oļeksejenko ziņo par starptautiskajiem WA treneru kursiem, kurus varētu 

noorganizēt Latvijā ar LOK un SOK atbalstu. Ir 2 veidu kursi: vienos sagatavo trenerus, kuri 

savukārt ir tiesīgi sagatavot klubu trenerus, otros sagatavo klubu trenerus. Abi kursi ir divu 

līmeņu. Pēc diskusijas Valde nolēma, ka Latvijas apstākļiem piemērotāki ir klubu treneru 

kursi krievu valodā, kurus vadītu Ukrainas izlases treneris ar tulkojumu latviski. Valde 

uzdeva Jūlijai Oļeksejenko sākt organizatoriskos darbus. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

6. Arnis Podiņš ziņo par LOK finansējuma otrā pusgada izlietojumu saskaņā ar 2017.gada 

budžeta plānu: segt LLŠF kalendāro sacensību izdevumus (Baltijas un Latvijas čempionāti, 

Sezonas noslēguma sacensības), inventāra iegāde Valsts jauniešu izlases vajadzībām 

(pozīcija daļēji var pārnest uz 2018.gadu) un biedru naudas nomaksa Starptautiskajām 

organizācijām. Valde apstiprina finanšu izlietojumu minētajām vajadzībām. Lēmums 

pieņemts vienbalsīgi. 

7. Jūlija Oļeksejenko ziņo par Valsts izlases normatīviem/kritērijiem 2018.gadam un piedāvā 

atstāt spēkā esošos normatīvus/kritērijus. Valde pēc diskusījas nolēma: Valsts jauniešu 

izlases kritērijus atstāt 2017.gada redakcijā, izmainot A-1, B-1 un C-1 normatīvus no 2 reizes 

izpildīts uz 3 reizes izpildīts, Valsts pieaugušo izlases kritērijos ieviest tādus pašus 

nosacījuma principus kā jauniešiem, saglabājot esošos normatīvus un ieviešot arī 3 līmeņus. 

Noteikt visai izlasei vienādus finansējuma kritērijus – pilns finasējums, daļējs finansējums 

un minimāls finansējums. Apstiprināt Apvidus darba grupas iztrādātos kritērijus Valsts 

izlases veidošanai. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

8. Eduarda Lapsiņa ziņo: 

 - par saņemtu ieniegumu no Archery Liepāja, kurā lūgta iespēja izvietot LLŠF mājas 

lapā un Forumā reklāmas baneri, pretī solot nodrošinat sacensību dalībniekiem parsteiguma 

balvas (šādas balvas jau tiek pasniegtas). Valde nolēma atbalstīt šo lūgumu; 

 - par priekšlikumu turpmāk uzticēt Anetei Kreicbergai WA datu bāzē atjaunot un 

ievietot aktuālo informāciju (par kalendārajām sacensībā, sportistu biogrāfijām, sekot līdzi 

pieteikšanās termiņiem un pieteikt dalībniekus Starptautiskajām sacensībām). Valde nolēma 

uzticēt Anetei Kreicbergai šos pienākumus un nodot nepieciešamos pieejas kodus.; 

 - par LLŠF kontā ienākušu naudu no organizācijas „Lindales uguns” (iestāšanās 

LLŠF), bet nekādi dokumenti nav iesniegti. Eduards Lapsiņš piedāvā ieskaitīto naudu 

aizskaitīt atpakaļ, Arnis Podiņš ierosina sagaidīt MPS novembrī, izrunāt šo jautājumu ar 

organizācijas pārstāvjiem un tad pieņemt lēmumu. Valde nolēma pieņemt Arņa Podiņa 

viedokli; 

Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 

Sēdi slēdz plkst.20:00. 


