
LLŠF Valdes sēdes lēmumi 
Sēde notika 2015.gada 04.novembrī, plkst.19:15 

Rīgā, Dunavas ielā 13 
 
Vada: E.Lapsiņš 
Protokolē: E.Lapsiņš 
Piedalās: A.Podiņš, Jūl.Oļeksejenko, E.Lapsiņš, A.Zālīte, J.Kononova, M.Kazuss 
Dienas kārtība: 

1. Par 2016.gada izlases veidošanas principiem 
2. Par sacensību kalendāro plānu 
3. Par materiāli-tehnisko atbalstu izlases sportistiem 
4. Par sportistu licenzēšanu 
5. Iesniegumu izskatīšana 
6. Par dopinga kontrolēm Federācijā 
7. Dažādi 

Valde ir lemttiesīga. 
 
1. Valde noklausījās E.Lapsiņa ziņojumu par treneru-tiesnešu padomes izstrādāto jauno 

Valsts izlases veidošanas konceptu un nolēma apstiprināt izstrādātos noteikumus startam 
Eiropas čempionātā, pielāgojot šos nosacījumus arī visiem citiem augstākā līmeņa 
startiem. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

2. Valde noklausījās E.Lapsiņa priekšlikumus: IFAA sacensību organizēšanu deleģēt 
apvidus loka šāvēju darba grupai, turpmāk reizi mēnesī organizēt sacensības jauniešiem 
un iesācējiem „Mani pirmie starti” un iepazīstināja ar 2016.gada sacensību kalendāra 
uzmetumu, uzsākot sacensību praksi divās loku klasēs papildus: tradicionālais loks 
(jebkurš loks, kuram nav nekādu papildierīču (izņemot plauktiņu bez sāna bultas 
atbalsta), kuram ir viena stiegra, viens plecu pāris un šaujot ar koka bultām), neaprīkots 
loks (jebkuras sistēmas loks bez tēmēšanas ierīces, šaujot ar jebkura materiāla bultām un 
kurš vertikālā plaknē nepārsniedz 12cm diametra ierobežojumu). Valde noklausījās 
ziņojumu un nolēma apstiprināt piedāvātās izmaiņas, organizēt LLŠF kausu 3 etapos 
(piedāvājot klubiem ODISEJS, CURLAND un AMAZONES katram rīkot vienu etapu) 
un uzdeva E.Lapsiņam izstrādāt nolikumus Lavijas un Baltijas atklātajiem čempionātiem 
telpās pēc jaunajiem nosacījumiem un sagatavot apstiprināšanai sacensību kalendāra 
galīgo variantu. Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

3. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par Ievas Melles veiksmīgo startu Pasaules 
paralimpiskajā čempionātā, izcīnot vēsturiski pirmo kvotu dalībai Paralimpiskajās spēlēs 
un par priekšlikumu visa veida atbalstam, lai Ieva varētu sekmīgi sagatavoties, ieguldot 
papildus finaciālos līdzekļus, kurus sekmīga starta gadījumā būtu iespējams atgūt. Valde 
noklausījās ziņojumu un nolēma piedāvāt Ievai Mellei maksimāli iespējamo visa veida 
atbalstu un virzīt A.Podiņu par pavadošo treneri Ievas startam Rio. E.Lapsiņš ziņo par 
pārējiem izlases kandidātiem un piedāvā viņus sadalīt trīs grupās: pirmajā 
Jūl.Oļeksejenko un Kaspars Elarts, kuri jau izpildījuši maksimālā rezultāta normatīvu, 
otrajā – Jānis Apsītis, Marks Kazuss, Eduards Lapsiņš, kuri daļēji izpildījuši vidējā 
normatīva prasības un trešajā Jeļena Kononova un Anete Kreicberga, kuras izpildījušas 
minimālos normatīvus. Šādā secībā, atkarībā no pieejamiem financiālajiem līdzekļiem, 
minētos kandidātus nodrošināt ar jaunām bultām (bultu korpusiem – shaft). Lēmumi 
pieņemti vienbalsīgi. 



4. Valde noklausījās E.Lapsiņa ierosinājumu ieviest sportistu licenzēšanu, piedāvājot diva 
veida licenzes pieaugušajiem startam deviņās kalendārajās sacensībās: sezonas licenze 
(110EUR) un vienreizējā (20EUR). Pēc debatēm Valde nolēma neatbalstīt šo 
priekšlikumu un 2016.gadu pasludināt par pārejas periodu, visus dalības maksas pieņemot 
tikai ar pārskaitījumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.   

5. Valde izskata iesniegumus: 
a) par loka šaušanas sacensību (rezultātu) protokola noformēšanas noteikumiem un 
nolēma apstiprināt izstrādātos noteikumus un turpmāk sacensības, kurām nebūs 
noteikumiem atbilstoši noformēts protokols uzskatīt par nenotikušām. 
b)  par 2016.gada apvidus loka šaušanas sacensību organizēšanu un sacensību kalendāru 
nolēma, ka iesniegumā prasītais jau atbilst pieņemtajiem lēmumiem un sacensības iekļaut 
oficiālajā sacensību kalendārā. 
c) par apvidus loka šaušanas sacensību rīkošanas nosacījumiem nolēma aizpildīt 
iesniegumā esošo tabulu un nosūtīt atpakaļ, ar lūgumu turpmāk precīzāk izteikt 
iesniegumā jautājuma būtību 
Lēmumi pieņemti vienbalsīgi. 

6. Valde noklausījās A.Podiņa ziņojumu par gadījumiem, kad ir aizdomas, ka sacensību 
apstākļos ir lietots alkohols un piedāvā šo jautājumu risināt iegādājoties alkometru 
(apm.600EUR), kurš ar visiem parametriem atbilst nepieciešamajām prasībām, lai 
mērījumiem būtu tiesisks spēks. Turpmāk sacensību nolikumos iekļaut papildus punktu 
par iespējamu dalībnieku pārbaudi uz alkohola saturu organizmā. Lai dalībniekus 
netraucētu sacensību laikā mērījumus veikt pie reģistrācijas, pabeidzot vingrinājumu, pēc 
sacensībā vai pirms apbalvošanas. Konkrētajās sacensībās dalībnieks tiek automātiski 
diskvalificēts un par papildus soda sankcijām lems Federācijas Valde katrā konkrētā 
gadījumā atsevišķi. Valde nolēma atbalstīt izteiktos priekšlikumus. Lēmums pieņemts 
vienbalsīgi 

7. Valde noklausījās Jūl.Oļeksejenko ziņojumu par nepieciešamību sacensību Latvijas 
atklātais čempionāts pieteikšanu FITA STAR sacensībām, Latvijas un Baltijas atklātos 
čempionātus telpās pieteikt RECORD TURNIR un Latvijas čempionātos apbalvot tikai 
vietējos sportistus. Valde nolēma uzdot E.Lapsiņam reģistrēt sacensības minētajās WA 
programmās. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Valde nolēma neapstiprināt priekšlikumu 
Latvijas čempionātos apbalvot tikai vietējos sportistus. Lēmums pieņemts ar balsu 
vairākumu: divi par, viens atturas. 
 

Sēdi slēdz plkst.21:30 
 
Protokola pielikumi: 
1. Latvijas loka šaušanas izlases izveides kritēriji 
2. Loka šaušanas sacensību protokola noformēšanas noteikumi 
3. Iesniegums datēts ar 26.09.2015. 

 
 
 
 
 
 
 



PIELIKUMS Nr.1 
 

2015.gada 26.augusta treneru-tiesnešu padomes lēmums 
 

Latvijas loka šaušanas izlases izveides kritēriji un nosacījumi startam Eiropas 

čempionāta Notingemā (GBR) 
 

1. Uz vietu Valsts izlasē kandidē visi sportisti, kuri ir uzrādījuši izlases sastādīšanas gadā 
(2015./2016.gadi) vismaz SMK normatīvu vingrinājumā 70m Round RM/RW loku klasei – 600 p., 
vingrinājumā 50m Round CM loku klasei – 660 p., CW loku klasei – 655 p. 
2. Pretendenti kopējā sarakstā tiek sakārtoti rezultāta dilstošā secībā pamatojoties uz Latvijas un citu 
federāciju organizēto sacensību rezultātiem. Ja pretendents ir uzrādījis konkurentspējīgu rezultātu citu 
Federāciju organizētās sacensībās viņam par to trīs dienu laikā, rakstiski, jāpaziņo šī saraksta veidotājam 
- Krišjānim Liepam (kliepa@gmail.com). 
3. Vietu izlases sastāvā nodrošina pretendents, kurš no 01.01.2015. ir uzrādījis konkurentspējīgu 
rezultātu: RM - 645, RW - 640, CM - 680 , CW – 670 punkti un vairāk vai 3 reizes uzrādījis rezultātu: 
RM - 630, RW - 620, CM - 670, CW – 660 punkti un vairāk. 
4. Ja kāds no pretendentiem pēc rezultāta ir iekļuvis izlases sastāvā, bet tādu vai citādu apsvērumu dēļ 
nevar piedalīties sacensībās, viņš izstājās (neatgriezeniski) no izlases uz šīm sacensībām un viņa vietu 
izlasē ieņem rangā nākamais, kurš apstiprina savu dalību un ir izpildījis punkta Nr.3 prasības. 
5. Galīgo lēmumu par Valsts izlases sastāvu EČ tiesnešu-treneru padome pieņems vēlākais 2016.gada 
5.maijā. Līdzīgu rezultātu gadījumā tiek rīkota oficiāla kontrolšaušana (visiem vienā vietā un laikā).  
6. Atlētiem, kuri ir izpildījuši punkta Nr.3 prasības sacensību izdevumi tiek segti no Federācijas 
līdzekļiem, ja tādi ir. Pārējiem ir tiesības pārstāvēt Valsti izlases sastāvā pašiem financējot izdevumus. 
Ar atsevišķu lēmumu treneru-tiesnešu padomei ir tiesības mainīt delegācijas sastāvu, iekļaujot atlētus, 
kas nav izpildījuši punkta Nr.1 nosacījumus. LLŠF Valdei ir tiesības mainīt finansējuma nosacījumus 
7. Izlasei ir paredzēta apmaksāta trenera vai oficiālā pārstāvja vakance (ja būs pietiekošs financējums). 
8. Izlases oficiālais pārstāvis var tikt noteikts arī no dalībnieku vidus (iespējams arī „spēlējošais 
treneris”). 
9. Antidopinga nosacījumu ievērošana ir katra izlases kandidāta pienākums (gadījumā, ja jālieto 
medikamenti, kuru sastāvā ir neatļautie preparāti – pašam sportistam šis jautājums ir jāsaskaņo ar 
antidopinga komisiju, Federācija palīdz ar konsultācijām šai jautājumā). Antidopinga noteikumu 
pārkāpšanas gadījumā atlētam nekavējoties ir jāatgriež startam saņemtie līdzekļi un jāsaņem paredzētās 
soda sankcijas. 
 
Treneru-tiesnešu padome: 
Arnis Podiņš – Sporta meistars, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU un FITA sertificēts treneris un 
tiesnesis.  
Ivo Lipste – Sporta meistars, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts treneris. 
Eduards Lapsiņš – Sporta meistars, Republikas kategorijas tiesnesis, EMAU sertificēts un LSPA 
diplomēts treneris. 
Jūlija Oļeksejenko – Starptautiskās klases sporta meistare CW loku klasē. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PIELIKUMS Nr.2 
 
 

Loka šaušanas sacensību (rezultātu) protokola  
noformēšanas noteikumi 

 
Protokolā obligāti jānorāda: 

 sacensību datums; 
 sacensību vieta; 
 vingrinājums (vai šaušanas attālums WA sacensībās); 
 dalībnieku vārdi un uzvārdi; 
 dalībnieku pārstāvētās organizācijas un/vai valstis; 
 uzrādītie rezultāti; 
 ieņemtās vietas; 
 organizatori (organizācija vai privāpersona(-as)); 
 tiesnešu kolēģija (ar amata veidu (galvenais tienesis, šaušanas vadītājs, līnijtiesnesis, 

atbildīgais par lauku/trasi, sekretārs, utt.) un kategoriju); 
 kopējais dalībnieku skaits sacensībās; 
 dalībnieku skaits līdz 18.g.v. (ja pieaugušo sacensībās piedalās arī jaunieši un bērni). 

Pēc izvēles papildus var norādīt: 
 esošās un iegūtās sporta klases (WA) un kvalifikācijas (IFAA); 
 uzstādītie rekordi (valsts, kluba, konkrēto sacensību, konkrētā laukuma/trases u.c.); 
 pārstāvēto valstu skaits sacensībās; 
 pārstāvēto organizāciju skaits sacensībās; 
 u.c. 

 
Protokols ir jāpārveido PDF formātā un kopā ar sacensību nolikumu (arī PDF) nedēļas laikā 
pēc sacensībām jānosūta uz admin@archery.lv publicēšanai LLŠF mājas lapā 
www.archery.lv. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PIELIKUMS Nr.3 
 

 


