
PROTOKOLS 

LLŠF Kopsapulce 

 
2017. gada 25. marts 

Kopsapulces norises vieta: 

NVO Nama konferenču zāle, 

Laimdotas iela 42 – 128, Rīga 

 

Kopsapulci vada: 

 

LLŠF prezidents: Arnis Podiņš 

LLŠF ģenerālsekretārs: Eduards Lapsiņš 

LLŠF Valdes loceklis: Jūlija Oļeksejenko 

 

Protokolētāja: Līga Ilona Deņisenoka 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Kopsapulces atklāšana un Kopsapulces vadītāja apstiprināšana. 

2. Ziņojums par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. 

3. Balsu skaitīšanas komisijas ēlēšanas. 

4. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana. 

5. Apsveikumi un viesu uzrunas. 

6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2016. gada pārskatu un LLŠF 2017. 

gada budžeta projektu. 

7. LLŠF revīzijas komisijas ziņojums. 

8. Debates par ziņojumiem, LLŠF 2016.gada pārskatu un LLŠF 2017.gada 

budžeta projektu. 

9. Ziņojumu, 2016.gada pārskata un LLŠF 2017.gada budžeta apstiprināšana. 

10.  LLŠF valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas 

10.1) LLŠF valdes locekļu kandidātu programmas – prezentācijas. 

10.2) Debates par kandidātu programmām. 

10.3) LLŠF valdes locekļu vēlēšanas. 

10.4) LLŠF revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas. 

11.  Dažādi. 

 

Kopsapulces gaita: 

 

1. Kopsapulci atklāj A.Podiņš. Par Kopsalpulces vadītāju apstiprina A.Podiņu. 

2. A.Podiņš ziņo par Kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu. Kopsapulcē 

piedalās biedri no 10 sporta klubiem: SK “ATLANTIS” SK “CURLAND” SK 

“DRLŠSK” SK “FRAM” SK “ODISEJS”, SK “SAVAGE ARCHER” SK 

“AMAZONES” SK “STIEGRA” SK “FREE WIND ARCHER” un SK “AiM”. 



Kopējais delegātu skaits: 48 

3.  A.Podiņš izsaka priekšlikumu: balsu skaitīšanas komisijai izvirzīt Aneti 

Kreicbergu, Agati Zālīti un Mariju Antonovu. 

NOTIEK BALSOŠANA 

 

PAR – 47 

PRET – 0 

ATTURAS -1   

 

 A. Podiņš izsaka priekšlikumu: par protokolētāju apstiprināt Līgu Ilonu 

Deņisenoku. 

NOTIEK BALSOŠANA 

 

PAR – 47 

PRET – 0 

ATTURAS – 1 

  

4.  Arnis Podiņš iepazīstina ar sagatavoto darba dienas kārtību. Izsaka 

priekšlikumu pieņemt un apstiprināt dienas kātību balsojot. 

NOTIEK BALSOŠANA 

 

PAR – 48 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

  

5.  Eduards Lapsiņš uzstājas ar apsveikuma runu. Sveicina un uzrunā klātesošos. 

Novēl pieņemt lēmumus par labu loku šaušanas sporta veida attīstībai. Sportistiem 

vēl izaugsmi un tiekšanos uz Olimpiskajām spēlēm. Nolasa World Archery vēstuli par 

jaunu Eiropas rekordu, kuru uzstādījusi Jūlija Oleksejenko. A.Podiņš pasniedz Jūlijai 

Oļeksejenko uzstādītā rekorda apliecību/diplomu. 

 

6. LLŠF prezidenta Arņa Podiņa ziņojums par 2016. gda pārskatu un LLŠF 2017. 

gada budžeta projektu.: 

• Iepazīstina ar sagatavoto materiālu – LLŠF biedrība 2016. gada pārskats. 

• Sporta aktivitāte attīstās, veidojas jauni sporta klubi. Tas ir teicams rādītājs. 

• Dalībnieku apkopojums – klubu biedru skaits -551; bērni – 205 

• Izsaka viedokli – kāpēc uzrādītais dalībnieku skaits bērniem neatbilst 

dalībnieku skaitam sacensībās. 

• Aicina kopā risināt sarezģījumus. Piem: pārskatīt inventāra komplektēšanu, 

izmantot piedāvāto autobusu, lai nokļūtu uz sacensībām. 

• Aicina tiesnešus un trenerus iegūt C kategorija sertifikātu. Jo regulāri notiek 

darba inspekcijas pārbaudes un sporta klubiem palielinātos atbalsts no pašvaldībām. 

• Sacensību izkārtojums gadā ir teicams: vairāk nekā 40 sacensības gadā - tautas 

sporta sacensības 29, federācijas rīkotās sacensības ziemas/vasaras sezonā apm.15/16. 

Piedalīšanās sacensībās Igaunijā, Lietuvā – pašu izvēle. 



• Pastāv problēmas naudas piesaistei pasaules līmeņa sacensībām - būtiski nav 

mainījusies valsts pieeja; bāzes finansējums ir minimāls. 

• A.Podiņš sniedz finašu pārskatu vadoties no sagatavotā materiāla: LLŠF 

biedrība 2016. gada pārskats 10. - 15. lpp. 

• LLŠF iegādājās datoru Informācijas pilnveidei interneta vidē. Par interneta 

mājas lapu atbildīgā ir Agata Zālīte. Agata Zālīte izteica pateicību, līdzdalību 

informācijas pilneveidei – Anetei Kreicbergai un Laurim Rumpanam. 

• A.Podiņš iepazīstina ar LLŠF 2017.gada budžeta projektu, izmantojot 

sagatavoto materiālu - LLŠF biedrība 2016. gada pārskats 15. lpp 

 

7. LLŠF revīzijas komisijas pārstāvis Ivo Lipste sniedz ziņojumu. Revīzijas 

komitejas pārstāvji: Ivo Lipste, Jānis Bērziņš sen., Marija Antonova. 

• Ir veikts finanšu pārskats par 2016. gadā iekļauto informāciju, vadoties pēs MK 

808 likuma. 

• Pārbaudes rezultātā nav konstatētas nesaskaņas. 

 

 8. A. Podiņš aicina izteikt jautājumus par ziņojumiem: LLŠF 2016. gada 

pārskatu un LLŠF 2017.gada budžeta projektu. 

Jautājumu nav. 

 9. A.Podiņš aicina balsojot apstprināt ziņojumu: 2016. gada pārskats un LLŠF 

2017. gada budžeta apstiprināšana. 

NOTIEK BALSOŠANA 

  

PAR – 46 

PRET – 0 

ATTURAS – 2 

 

10. LLŠF valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas 

 10.1) LLŠF valdes locekļu kandidātu programmas – prezentācijas. 

 Prezentācijā uzstājās Jūlija Oļeksejenko: “Nevaru solīt neiespējamo. Darīšu 

visu iespējamo loku šaušanas attīstības labā pasaulē.” 

 Prezentācijā uzstājās Marija Antonova: “Sadarbība, kopējais darbs un 

draudzīga atmosfēra starp klubiem! Aicinu klubus sadarboties ar pašvaldībām, 

dalīties pieredzē. Aicinu atbalstīt jaunatnes attīstību. Federācijas darbību veidot 

pieejamāku.” 

 Prezentācijā uzstājās Andris Laviņš: “Vajadzētu būt sertificētiem treneriem. 

Aicinu klubus aktīvi piedalīties valdes darbā. Kopējā virzība – jauniešu attīstībai. 

Aicinu piesaistīt spnsorus. Sapņosim un strādāsim!” 

 Prezentācijā uzstājās Eduards Lapsiņš: “Ņemsim vērā – federācija – 

sabiedriska organizācija. Tās darbība saistīta ar sporta veidu – loka šaušana. Mērķis – 

koordinēt sporta klubu darbību. Redzamākā funkcija – pārstāvēt Latviju starptauskās 

sacensībās. Valdes funkcija – klubu pārstāvji izsaka vēlmi, valde – izpilda, meklē 

kopēju risinājumu. 

 Ir iespēja veidot darba grupas. Tādas ir divas: Apvidus loku šaušanas darba 

grupa un Tiesnešu-treneru padome. Aicina iesaistīties un darīt!. Aicina izvērtēt 



priekšlikumu, ka balss tiesīgs ir katrs kopsapulces dalībnieks.” 

• Izsaka komplimentu par līdzšinējo darbu Arnim Podiņam. 

• Izsaka pretenzijas kāpēc ir biedri, kuri nemaksā biedru naudu, bet vēlas saņemt 

finansiālu atbalstu no federācijas. 

• Aicina izvērtēt ziņas starp cilvēkiem: kāpēc grib veidot jaunu federāciju; 

veidosim jaunas darba grupas! 

• Aicina būt reālistiskiem un nesadrumstalot jau esošo federāciju. 

• Aicina izvērtēt, kāpēc Jauniešu čempionātā piedalījās tik maz jauniešu. 

• Izsaka vērtējumu par jauniešu sasniegumiem; par iespējām piedalīties 

nākošajās sacensībās. 

• Izsaka vēlmi organizēt jauniešu vasaras nometni. 

• Personīgs skatījums par darba pienākumu un valdes locekļa nozīmi šajā amatā. 

• Uzteic Agates Zālītes brīvprātīgu darbību informācijas jomā – veidojot Loka 

šaušanas interneta mājas lapu. Uzteic Krišjāņa Liepas darbu un nepieciešamību iegūt 

tiesnešu darbības pieredzi. 

• Izsaka vēlmi un pamatojumu – atkāpties no amata valdē. 

• Informēja par SK AMAZONES esošo situāciju, kad treniņi notiek uz “Pļavas”' 

un tiek meklētas piemērotas telpas kluba darbībai. 

• Īsumā raksturo Zviedrijas piemēru loka šaušanas sacensību organizēšanā 

 

Arnis Podiņš aicina prezentācijā uzstāties revīzijas komisijas Revidenta kandidātus. 
 

 Prezentācijā uzstājās Ivo Lipste: “Esmu Revidents ilgus gadus. Revidents – 

cilvēks no malas – varbūt tas būs objektīvāk. Vai cilvēks, kurš nepārzin loku šaušanas 

specifikāciju – varēs tikt galā? Manuprāt revidentam jābūt cilvēkam no mūsu vidus. 

Man nav iebildumu par līdzdalību un uzņemties revidenta pienākumus.” 

 

 Prezentācija uzstājās Aleksandrs Titovs: “Predendēju Revidenta kanditatūrai 

kluba biedru mudināts, lai mūsu sadarbība būtu “caurspīdīgāka”” 

 

 Prezentācijā uzstājā Arnis Podiņš: 

• Aicina kandidēties jaunajiem. 

• Aicina sagatavot priekšlikumus un jautājumus par vēlajamām izmaiņām. 

• Aicina veidot darba grupas, izteikt konkrēu viedokli, tad var kopīgi meklēt 

problēmas risinājumu. 

• Informē par to, ka ikviens interesents, jebkurā laikā var noskaidrot LLŠF 

finasiālo izlietojumu. 

• Izsaka ieteikumu darba grupām – savstarpēji jāapmainās ar informāciju, 

jāveido 4 gadu plāns, lai virzītu jauniešu attīstību. 

• Izsaka viedokli, ka jaunas federācija organizēšana ir neefektīva, jo Valsts 

“kontaktējas” tikai ar Olimpisko sporta veidu pārstāvjim. 

• Izsaka viedokli par sporta atbalsta dažādību, salīdzinājumā Latvijai ar Igauniju, 

mums nav izstrādāta un akreditēta sporta apmācības programma loku šaušanā. 

• Ziņo par LOK asamblejas diskusijām par ziedojumu kārtības izmaiņu 

iespejamību – uzņēmēji nebūs ieinteresēti veikt ziedojumus. 



• Aicina būt aktīviem, veidot aktīvu savsatrpēju informācijas apmaiņu. Uzteic 

J.Oļeksejenko darbību. Pateicoties viņas darbībai un vadībai regulāri notiek Rīgas 

čempionāts. J.Oļeksejenko vadībā tiek virzīta sadarbībā ar Poliju, lai iegādātos jaunus 

vairogus-bultu uztvērējus. 

• “Ja jums ir priekšlikumi, kuri varētu būt jaunie valdes locekļi – tos vajag 

izvirzīt un ļaut aktīvi darboties.” 

 

 Prezentācijā uzstājās Jūlija Oļeksejenko: sniedz informāciju, ka tiek plānota 

iepēja apgūt starptautiskās kategorijas tiesnešu un treneru kursus Latvijā. Notiek 

sarunas par sadarbības iespēju ar Word Archery. 
 

10. 2) Debates par kandidātu programmām. 
 

Debatēs uzstājas Sarmīte Lipste: “Ilgus gadus darbojos kā brīvprātīgā- izsaku 

atzinīgus vārdus par iepriekšējā periodā esošo valdes darbību. Valdes locekļi veic 

kancelejas darbu. Ievēlētajai valdei UZTICAS!” 

• Izsaka domu, ka ģenerālsekretārs veido komandu, cilvēkus ap sevi, kas strādā. 

• Uzteic iepriekšējās valdes darbību un spēju rīkoties. 

• Izsaka priekšlikumu pārvēlēt valdi tādā sastāvā kā ir. 

• Novēl nākotnē ikvienam sevi pierādīt – strādāt visas federācijas labā. 

Debatēs uzstājas Marija Antonova: 

• Izsaka uzslavu Arnim Podiņam par darbību valdē prezidenta amatā un 

savstarpēju sadarbību. 
 

 

  10. 3) LLŠF valdes locekļu vēlēšanas. 

 Arnis Podiņs sniedz informāciju kā notiks balsošana: tiks izdalīts, balsošanas 

biļetens, kuru izpildot, jāievēro dotie norādījumi. Iepriekš ievēlētā balsu skaitīšanas 

komisija saskaitīs iegūtās balsis. 

 Saskaņā ar statūtiem, lai ievēlētu valdes locekli, kandidātam jāsaņem 50% 

balsu. 

BALSOŠANAS BIĻETENS 

 

Atstāt ne vairāk kā 3 (trīs) kandidātus. Liekos izsvītrot. Vēlamo prezidenta kandidātu 

(vienu) atzīmēt ar krustiņu lodziņā. 
 

Arnis Podiņš 

Jūlija oļeksejenko 

Jānis Jakubanecs 

Eduards Lapsiņš 

Marija Antonova 

Andris Leniņš 

Igors Skrebelis 

 

 

 



BALSU SKAITĪŠANAS PROTOKOLS 

 
Arnis Podiņš – balsu skaits par valdes locekli    48   par prezidentu   45   

 

Jūlija Oļeksejenko – balsu skaits par valdes locekli   38   par prezidentu   2   

 

Jānis Jakubanecs -  balsu skaits par valdes locekli   0   par  prezidentu   0   

 

Eduards Lapsiņš -  balsu skaits par valdes locekli   40   par prezidentu   0   

 

Marija Antonova -  balsu skaits par valdes locekli   13   par prezidentu   0   

 

Andris Lesiņš - balsu skaits par valdes locekli   5   par prezidentu   0   

 

Igors Skrebelis -  balsu skaits par valdes locekli   0   per prezidentu   0   

 

 

IESNIEGTS: 48 

 

DERĪGS: 48 

 

2017.G.25.03. 

 

 10 4) LLŠF revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas. 

A. Podiņš izvirza balsošanu par revīzijas kandidātiem. 

NOTIEK BALSOŠANA 

Balsošana par kandidātu Ivo Lipste. 

PAR – 48 

PRET – 0 

ATTURAS – 0 

 

Balsošana par kandidātu Aleksandrs Titovs. 

PAR – 0 

PRET – 23 

ATTURA – 18 

 Sakaņā ar statūtiem ievēlētā persona darbojas turpmākos četrus gadus. 

 

A.Podiņš izvirza priekšlikumu balsot par iesniegto jautājumu: turpmāk Kopsapulcēs 

netiks akceptētas nekādas pilnvaras – klubus pārstāvēs konkrētas fiziskas personas. 

 

NOTIEK BALSOŠANA 

 

PAR – 42 

PRET – 0 



ATTURAS – 0 

 

DAŽĀDI 

 

 Uzstājās Kristīne Šilkina: izteica jautājumu – kā rīkoties, lai treneri apvienotos 

un veidotu mācību programmu, kas būtu līdzvērtīga citu valstu pieredzei. 

 Uzstājās Marija Antonova: izteica personīgo pieredzi sadarbībā ar pašvaldību, 

par Interešu izglītības programmu Ventspilī. 

 Uzstājās Arnis Podiņš: izteica priekšlikumu sadarboties ar cilvēkiem, kuriem 

jau ir pieredze rakstīt līdzīgus projektus. 

 Uzstājās Eduards Lapsiņš: Izteica novērtējumu un PALDIES PAR ATBALSTU 

DARBAM. Izteica viedokli, ka K.Šilkinas izteiktais jautājums jārisina darba grupā. 

Izvirza K. Šilkinu uzņemties vadīt darba grupu un aicina līdzdarboties Agati Zālīti, 

Marinu Rjabkovu un Ivo Lipsti. 

 Izsaka viedokli, ka valde var risināt arī jautājumu par treneru licenzes iegūšanu. 

 Uzstājās Agate Zālīte: izteica atgādinājumu, ka treneriem sacensību rezultātus 

jāsūta uz e- pastu. Izteica PALDIES par atbalstu darbā interneta LLŠF mājas lapas 

pilnveidē – Anetei Kreicbergai un Jānim Apsītim. 

 Uzstājās J.Apsītis: izteica viedokli, ka balsošanas kārtībā jāievēro, lai būtu 

kvorums vēlama būtu balsu pozīcija 1:20 

 Uzstājās E.Lapsiņš: izteica priekšlikumu veidot darba grupu, lai izvirzītu 

precīzus priekšlikumus – balsošanas kārtībai. 

 Uzstājās Marija Antonova: aicina pievienoties interesentus – bērnus, jauniešus, 

sporta nometnē Ventspilī no 15.06. 2017. 

 

 

Kopsapulci slēdz. 

 

 Arnis Podiņš pateicās par aktivitāti un līdzdalību sēdē. “Ceru mūsu 

savstarpējās aktivitātes būs rezultātu nesošas!” 


