
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notiek 2019.gada 14.maijā, sākums plkst.19:30 

Rīgā, Aviācijas ielā 15 
 
Vada: Arnis Podiņš  
Protokolē: Eduards Lapsiņš 
Piedalās: Arnis Podiņš, Jūlija Oļeksejenko, Eduards Lapsiņš, Nikolajs Siņņikovs 
 
Dienas kārtība: 
1. Par delegāciju uz PČ. 
2. Par delegāciju uz EJK-2. 
3. Par sacensību kalendāru un sacensību rīkošanu. 
4. Dažādi. 
 
Piedalās 3 no 5 valdes locekļiem. Valde ir lemttiesīga. 
 

1. A.Podiņš ziņo par sportistiem un pavadošo sastāvu uz Pasaules 
čempionātu. Valde nolēma pieteikt Pasaules čempionātam tikai sportistus 
bez pavadošā personāla: Jāni Bruži RM, Dāvi Blāze RM, Ināru Dubkeviču 
RM un Jūliju Oļeksejenko CW. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. J.Oļeksejenko ziņo par jauniešiem, kuri būtu gatavi pārstāvēt Valsti 
Eiropas jauniešu kausa 2.posma izcīņā. Pēc diskusijas Valde nolēma 
pieteikt 3 RJM, 1 RJW, 1 RCM, 2RCW, 1 CJW un 2 pavadošās personas. 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

3.  E.Lapsiņš ziņo par situāciju, kādā nonācis klubs Amazones, kurš diemžēl 
vairs nav spējīgs noorganizēt kvalitatīvi Federācijas kalendārās sacensības. 
Valde pēc diskusijas nolēma pārtraukt sacensību “Mani pirmie starti” 
organizēšanu un izziņot interesentu (klubu) pieteikšanos Federācijas 
kalendāro sacensību organizēšanai (sacensību saraksts pielikumā). 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

4. E.Lapsiņš ziņo par saņemtajiem iesniegumiem piešķir Republikas tiesneša 
kategoriju Marijai Antonovai un Viktoram Avsjukam. Pēc diskusijas Valde 
nolēma piešķir V.Avsjukam 1.tiesneša kategoriju un M.Antonovai 
apstiprināt 1.tiesneša kategoriju (iesniegums neatbilst Tiesnešu 
sertifikācijas noteikumu Republikas kategorijas tiesneša otrā punkta 
prasībām). Izskatot Kaspara Gaiļa un citus iesniegumus Valde nolēma 
piešķirt K.Gailim 2.tiesneša kategoriju, Ingai Siksnai apstiprināt 1.tiesneša 
kategoriju, Marinai Rjabkovai apstiprināt 1.tiesneša kategoriju un 
Andrejam Derbakovam 2.tiesneša kategoriju. Valde nolēma atbalstīt Jāņa 
Bruža iesniegumu par 12 bultu iegādi un Jūlijas Oļeksejenko iesniegumu 



par 6.bultu iegādi. Valde nolēma pārējos iesniegumus izskatīt tad, kad būs 
skaidri zināms inventāra iegādei paredzētais budžets. Valde nolēma 
noslēgt līgumu ar SK AMAZONES par LJO materiāli-tehnisko 
nodrošinājumu, saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes un Latvijas loka 
šaušanas federācijas savstarpējo līgumu. E.Lapsiņš ziņo par šokējošu 
nesakritību starp dalības maksām 2019.gada Federācijas organizētajās 
sacensībās. Salīdzinot dalībnieku skaitu pēc rezultātu protokoliem un reāli 
saņemtajiem līdzekļiem, nesakritība sastāda mīnuss 313,70EUR. Valde 
nolēma turpmāk sacensībās atļaut startēt dalībniekiem iesniedzot 
organizatoram maksājuma uzdevuma izdruku vai norēķinoties ar 
maksājumu karti uz vietas. E.Lapsiņš ziņo par 122cm mērķu trūkumu. 
Valde nolēma iegādāties 122cm mērķus. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

 
Sēdi slēdz plkst.22:15. 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS 
 

01.-02.06.2019. Baltijas XIX čempionāts 

20.-21.07.2019. 70m Round 24h 

10.-11.08.2019. FITA-2 

21.-22.09.2019. Latvijas čempionāts 

28.-29.09.2019. Latvijas loka šaušanas vasaras sezonas slēgšana 

 


