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Sapulce ir izsludināta 22.03.2015. izsūtot uzaicinājumus katram federācijas biedram 

individuāli un paziņojot dienas kārtību (projektu). 

Sapulces vadītājs: Arnis Podiņš 

Protokolē: Agate Zālīte  

Balsu skaitīšanas komisija: Krišjānis Liepa, Artjoms Sidļeckis 

 

Delegātu sastāva klātbūtne saskaņā ar reģistrācijas sarakstu: 

Sapulcē piedalās visu atoņu federācijas biedru 20 pilnarotie kopsapulces delegāti, 

kuri ir pilnvaroti balsot, kopā, ar 41 balsīm, saskaņā ar statūtos noteikto 

pārstāvniecību visu klubu balsu skaits 41. Saskaņā ar LLŠF Statūtiem (p.4.1.) biedru 

sapulce ir lemtspējīga. 

Tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija 2 cilvēku sastāvā. Izvirzītie kandidāti 

Krišjānis Liepa un Artjoms Sidļeckis. Balsu skaitīšanas komisija tiek apstiprināta – 

39 par, 2 atturas, 0 pret. 

Par protokolistu tiek izvirzītas sekojošas kandidatūras: Agate Zālīte. Protokolists tiek 

apstiprināts – 40 par, 1 atturas, 0 pret. 

Saskaņā ar Statūtiem kopsapulci vada LLŠF prezidents Arnis Podiņš. 

Tiek papildināta sākotnējā dienas kārtība ar sekojošiem punktiem: 1, 4 un 5.  

Darba kārtība: 

1. Revidenta ievēlēšana 2014.gadam; 

2. 2014.gada kopsapulces protokola apstiprināšana; 

3. Gada pārskata apstiprināšana; 

4. Revidenta velēšanas 2015. un 2016.gadiem; 

5. Debates. 

Balsojums par dienas kārtību – 41 par, 0 atturas, 0 pret. 

Kopsapulces darba gaita: 

1. LLŠF prezidents A.Podiņš informē par problēmām ar revidentu un 

nepieciešamību to ievēlēt 2014.gadam. Informē arī par MK noteikumu 

izmaiņām par prasībām revidentam sākot ar 2015.gadu.  Revidenta amatam 

tiek izvirzīts Ivo Lipste. Balsojuma rezultāts – 40 par, 1 atturas, 0 pret. 

2. A.Podiņš rosina balsot par 2014.gada kopsapulces protokola apstiprināšanu. 

Balsojuma rezultāts – 38 par, 3 atturas, 0 pret. 

3. A.Podiņš nolasa ziņojumu par gada pārskatā iekļautajām tēmām, iepazīstina 

ar ieņēmumu un izdevumu pārskatu. A.Podiņš ziņo par jaunajiem 

antidopinga noteikumiem, par to, ka Eiropas pirmajām spēlēm ir izcīnītas 



divas kvotas un LLŠF nākotnes plāniem. Balsojums par gada pārskatu -– 41 

par, 0 atturas, 0 pret.  

4. A.Podiņš rosina ievēlēt revidentu 2015.gadam un izvirzīt kandidātus. 

M.Antonova (SK Odisejs) rosina veidot revīzijas komisiju. Debašu rezultātā 

tiek nolemts veidot revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā uz laiku līdz esošās 

valdes pilnvaru termiņa beigām (uz 2015.-2016.gadiem). Revīzijas komisijai 

tiek izvirzīti kandidāti: Ivo Lipste, Jānis Bērziņš sen. un Marija Antonova. 

Savu gartavību veikt šos pienākumus viņi apstiprina ar rakstisku piekrišanu.  

Balsojuma rezultāti -– 38 par, 3 atturas, 0 pret. 

5. Debates: 

a. K.Liepa ziņo par kopēju loka šāvēju datubāzes izveidi sadarbībā ar 

I@anseo, Igauniju un Lietuvu. Katram klubam būs jāieceļ atbildīgais, 

kurš varēs papildināt un labot sarakstu ar sava kluba pārstāvjiem. 

b. A.Zālīte atgādina par informācijas atjaunināšanu un izvietošanu 

Federācijas mājas lapā – informācija ar klubiem ir pašu klubu 

atbildība, tāpat pēc datu izmaiņām (tālruņu numuri, e-pasti, banku 

konti u.c.) kā arī sacensību rezultāti kopā ar nolikumiem ir jāsūta 

A.Zālītei uz e-pastu agate@archery.lv  

c. M.Antonova vēlas noskaidrot informāciju par Federācijas kalendāra 

veidošanas principiem un termiņiem. A.Podiņš paskaidro, ka 

kalendārs tiek sagatavots septembrī-oktobra sākumā, jo oktobra 

beigās tas ir jāiesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP).  

d. M.Antonova rosina palielināt valdes locekļu skaitu, jo ir šaubas par to 

kā tiek risināti aktuālie jautājumi valdē. A.Podiņš atbild, ka valdes 

sēdes ir atklātas un jebkurš biedrs tajās var piedalīties ar saviem 

priekšlikumiem un sazināties ar valdes locekļiem par laikiem, kad 

valdes sēdes ir plānotas. 

e. M.Antonova uzdod jautājumu par Latvijas Jaunatnes olimpiādi – par 

distancēm un vecuma ierobežojumiem. A.Podiņš paskaidro, ka 

Latvijas Jaunatnes olimpiādi rīko Latvijas Olimpiskā komiteja 

sadarbībā ar pašvaldībām, tādēļ LLŠF nevar mainīt to formātu 

attiecībā uz olimpiādē piedalošos jauniešu dzimšanas gadu 

ierobežojumu (visos spotra veidos ir divu dzimšanas gadu intervāls, 

loka šušanas federacijai ir atļauts 4 gadu). Cēsīs izvēlētais stadions 

nav drošs 60m šaušanai jauniešu atšķirīgās sagatavotības un 

meistarības līmeņa dēļ, ņemot vērā iepriekšējās olimpiādes pieredzi.  

 

 

Sēde tiek slēgta 14:10 
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