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Sapulce ir izsludināta 12.03.2015. ievietojot informaciju federācijas mājas lapā 

http://www.archery.lv/lv/kopsapulce-28-marta/  un paziņojot dienas kārtību (projektu), un izsūtot 

informāciju elektroniski, katram biedram uz viņa norādīto e-pasta adresi. 

 

Sēdes vadītājs: Arnis Podiņš  

Sēdes balsu skaitīšanas komisija: Eduards Lapsiņš, Artjoms Sidļeckis. 

Sēdes protokolists: Krišjānis Liepa 

Sēdes sākums: 12:10 

Delegātu sastāva klātbūtne saskaņā ar reģistrācijas sarakstu:  

Sapulcē piedalās septiņu federācijas biedru 29 pilnvarotie kopsapulces delegāti, kuri ir pilnvaroti 

balsot kopā ar 31 balsīm, saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvniecību visu klubu balsu skaits 31. 

Saskaņā ar LLŠF Statūtiem (p.4.1.) biedru sapulce ir lemtspējīga. 

 

Dienas kārtība: 

1. Delegātu reģistrācija 11:00 - 12:00; 

2. Kopsapulces atklāšana 12:00 

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas 

4. Darba kārtības apstiprināšana 

5. Statūtu redakcionālie labojumi saskaņā ar Sporta likumu (par Federācijas biedriem). 

6. LLŠF 2015.gada Kopsapulces protokola apstiprināšana 

7. LLŠF prezidenta ziņojums par gada pārskatu 

8. LLŠF Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums 

9. 2015.gada Gada pārskata apstiprināšana 

10. 2016.gada Budžets (projekts) 

11. Debates. 

Norise: 

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas 

Tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija 2 cilvēku sastāvā. Izvirzītie kandidāti Eduards 

Lapsiņš un Artjoms Sidļeckis.  

- Balsu skaitīšanas komisija tiek apstiprināta – 30 par, 0 atturas, 1 pret. 

 

4. Dienas Kārtība: 

- Balsojums par dienas kārtību – 30 par, 1 atturas, 0 pret. 

Par protokolistu tiek izvirzītas sekojošas kandidatūras: Krišjānis Liepa.  

- Protokolists tiek apstiprināts – 31 par, 0 atturas, 0 pret. 

Debates laika reglaments personai 5 minūtes un atkārtoti tai pašai personai 2 minūtes. 

- Balsojums par laika reglamentu – 30 par, 1 atturas, 0 pret. 

 

5. Statūtu redakcionālie labojumi saskaņā ar Sporta likumu (par Federācijas biedriem). 

- Balsojums par redakcionālām izmaiņām statūtos –  29 par, 2 atturas, 0 pret. 

Apstiprinātās izmaiņas statūtos: 

- 1.1. Biedrības nosaukums ir ”Latvijas Loka Šaušanas Federācija” /saīsināti un 

turpmāk tekstā - LLŠF/ un tā ir patstāvīga Latvijas Republikā reģistrētu sporta 

klubu un citu juridisko personu /turpmāk tekstā - SK/ apvienība, kuru darbība ir 

saistīta ar loka šaušanas sporta veidu.  
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- 2.1.1. Koordinēt Latvijā reģistrētu sporta klubu darbību, pārstāvēt un īstenot to 

kopīgās intereses loka šaušanas sporta veida attīstībai, pārstāvēt Latviju 

starptautiskajās loka šaušanas organizācijās. 

- 4.1. Par biedru var būt  sporta klubi un citas juridiskās personas, kuru darbība ir 

saistīta ar noteiktu sporta veidu – loka šaušanu. 

 

6. LLŠF 2015.gada Kopsapulces protokola apstiprināšanu. 

-  Balsojums – par 29 par, 2 atturas, 0 pret. 

 

7. LLŠF prezidenta ziņojums par gada pārskatu (pielikums Nr.1). 

- Arnis Podiņš ziņo par sertificētiem treneriem: esošā situācija loka šaušanas klubos -  

sertificēti treneri ir Eduards Lapsiņš, Agate Zālīte, Marina Rjabkova un divi 

studenti Krišjānis Liepa un Kristīne Šilkina, kas pēc pirmā mācību gada 

pabeigšanas ir tiesīgi strādāt par treneriem. Informē par prasībām, kas ir spēkā 

personām, kas nodarbojās ar bērniem LLŠF biedru klubos.  

Podiņš izsaka priekšlikumu klubiem iesniegt personu sarakstu, kas ir gatavi apgūt 

“C” kategorijas trenera sertifikāciju par LSFP konkursa kārtībā iegūtu finansējumu. 

Pretendentu saraksta iesniegšanas termiņš ir 08.04.2016. Kā arī atgādina biedriem 

par nepieciešamību sakārtot treneru un sporta speciālistu darbu federācijas klubos 

atbilstoši likumiem un normatīvajiem aktiem.  

- Informē, ka LLŠF tika iegādāts alkometrs, lai kontrolētu dopinga (alkohola) 

lietošanu sacensību laikā. Tiek strādāts pie nolikuma, kā izmantot alkometru 

sacensībās. Nolikums tiks izstrādāts līdz pirmajām vasaras sezonas sacensībām.  

- Par finansēm: Podiņš ziņo par Ieņēmumu un izdevumu pārskatu (pielikums Nr.2). 

LOK finansējuma neizmantotā daļa bija paredzēta inventāra iegāde Latvijas 

lokšāvēju izlases sportistiem, kā rezultātā veidojās izdevumu starpība pret 

ieņēmumiem. Ziedojumi un dāvinājumi 2015. gadā nav bijuši. 2015. gadā trīs 

sportisti piedalījās starptautiskajās sacensībās ar savu finansējumu – Jūlija 

Oleksejenko, Jeļena Kononova un Marks Kazus. Par LLŠF aktivitātēm ir saņemta 

nedaudz lielāka summa no LOK (par 2,8 tūkstošiem vairāk). LLŠF ir piešķirti 

10,23 punkti. Pārskata periodā ir samazinājušies ieņēmumi par 11%, par valsts 

līdzekļiem ieņēmumi ir pieauguši. LSFP 3,6% LOK 6% lielāki ieņēmumi 2016. 

gadā ir plānots LSFP un LOK 11% lielāks nekā 2015. gadā. 

- Marijai Antonava lūdz precizēt jautājumu par inventāra iegādi Latvijas izlases 

sportistiem un kandidātiem. Arnis Podiņš paskaidro, ka valdes lēmumi ir pieejami 

un saskaņoti, tiesnešu un treneru padome izveidoja kritērijus pēc kuriem ir iegādāts 

inventārs. 

 

8. LLŠF Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums: 

- Ivo Lipste ziņo, ka Revīzijas komisija iepazīstoties ar federācijas grāmatvedības un 

lietvedības dokumentiem, nonāca pie secinājuma, ka viss ir atbilstoši likumdošanai. 

Komisija ar parakstiem apliecināja ka ziņojums ir sagatavots atbilstoši likumu 

normatīvo aktu prasībām. 

 

9. 2015.gada pārskata apstiprināšana 

- Balsojums par 2015.gada pārskata apstiprināšanu – 27 par, 0 atturas, 0 pret 
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10.  2016.gada budžeta projekts. 

- A.Podiņš informē par 2016.gada budžeta projektu (pielikums Nr.2). 

- No LSFP piešķirtā finansējuma līgumā atrunātas 2 sadaļas – no kurām 1000 eiro 

paredzēts administratīvajām izmaksām. Sadarbības līgumā ar LOK, programmā 

Olimpisko spēļu sagatavošanai paredzēts 21000 eiro. Pašu ieņēmumus veido biedru 

naudas un iestāšanās naudas, šobrīd ir 13 biedri. Dalības maksa par federācijas 

rīkotajām sacensībām tiek pārskaitīta uz federācijas kontu - vidējā prognozētā 

2016.gada ieņēmumu summa no dalības maksām ir 5100 eiro. Pašu ieņēmumi no 

sportistu vai klubu finansējuma dalībai EČ Anglijā. Eiropas čempionātā Anglijā ir 

iespējas izcīnīt kvotas uz Rio Olimpiskajām spēlēm, Antālijā PK 3.posmā būs 

pēdējās sacensības, kur ir iespējas izcīnīt kvotas uz RIO Olimpiskajām spēlēm. Ir 

pieteikta dalība 3.PK posmā ar 8 sportistiem. Sportistiem vēl ir iespējas, līdz šīm 

sacensībām izpildīt Federācijas noteiktos kritērijus, lai šo sacensību izmaksas 

konkrētajam sportistam tiktu segtas no Federācijas finansēm, rezervēta summa šo 

izmaksu segšanai. Eiropas čempionāts Anglijā: 8900 eiro, PK 12800 eiro, ja visi 

sportisti izpilda kritērijus dalībai Antālijā. Federācijas kalendārās sacensības WA 

sistēmā, 4 ziemas sacensības (2000 eiro), jauniešu ziemas un vasaras čempionāti 

(600 eiro), 6 vasaras sezonas sacensības WA (5000 eiro), summas atkarīgas no 

dalībnieku skaita. Latvijas Olimpiāde Cēsīs 700 eiro par tiesnešu apmaksu no LOK 

finansējuma. Līgums ar LOK vēl nav noslēgts. No LSFP Līguma nosacījumiem, 

visi sportisti, kas startē zem Latvijas izlases vārda ir jānodrošina ar apdrošināšanas 

pakalpojumu – paredzētā summa 100 eiro. Inventāra iegāde - 1000 eiro papīru 

mērķu iegādei WA sacensībām 2016.gadā, 3750 eiro inventāra iegādei Latvijas 

izlases sportistiem (rezervēta summa atkarībā no sportistu dalības Rio Olimpiskajās 

spēlēs), biedru naudas starptautiskajās organizācijās, administratīvie, saimnieciskie 

un organizatoriskie izdevumi 1000 eiro. 1500 eiro maksājumi par elektroniskiem 

pakalpojumiem, izdevumi tautas sportam (apvidus lokšāvēju darba grupai 

nepieciešams izlemt, kā sadalīt šo finansējumu ar konkrētiem pamatojumiem un 

priekšlikumiem). 

- M.Antonova lūdz precizēt par četru ziemas sacensību finansējumu. E.Lapsiņš 

precizē, ka finansējums projektā ir aptuvens, netiek dalīts vienādās daļās, jo lielākā 

tā daļa tiek plānota izdevumiem par telpu īri. 

 

11. Debates. 

a. Marija Antonova lūdz dotāciju/kompensāciju par kluba biedru naudām no 

Federācijas klubam par daudzbērnu ģimeņu un bērnu nama “Selga” bērniem. Vai 

drīkst sniegt iesniegumu Federācijā? 

- A.Podiņš paskaidro, ka šādus jautājumus parasti risina Klubs pats, Federācija no 

valsts puses ir deleģēta risināt sporta jomas jautājumus saistībā ar loka šaušanu un 

iesaka par šo jautājumu vērsties vietējā pašvaldībā, kas ir tās kompetencē un 

atbalsta šādos gadījumos. 

b. Marija Antonova lūdz Federāciju saskaņot kalendāru, lai nepārklātos Federācijas 

sacensības ar klubu rīkotajām sacensībām.  

- Eduards Lapsiņš paskaidro kā tiek veidots kalendārs – pirmkārt kalendārā tiek 

saliktas WA sacensības, kuras ir svarīgas Federācijai (piemēram, lai izcīnītu kvotas 
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uz olimpiskajām spēlēm u.c.), otrkārt Federācijas sacensības (pakārtotas WA 

sacensībām, lai Latvijas lokšāvēji būtu sagatavojušies doties uz tām), treškārt citu 

valstu federāciju sacensības (kuras LLŠF nevar ietekmēt), un tikai pēc tam 

kalendārs tiek papildināts ar Latvijas klubu rīkotajām sacensībām.  Lapsiņš iesaka 

veidot darba grupu no klubu pārstāvjiem, kuri organizē sacensības, lai saskaņotu 

kalendāru. 

c. Viktors Avsjuks ierosina palielināt valdes locekļu skaitu Federācijā, izstrādāt 

kritērijus, lai no aktīviem klubiem, kas organizē un kuriem ir daudz biedru, 

izvirzītu pārstāvi Federācijas valdē.   

- Eduards Lapsiņš  komentē par valdes locekļu skaitu gadu gaitā un problēmām, kas 

rodas palielinot valdes locekļu skaitu. Ja ir interese, jebkurš biedrs ar piedalīties 

valdes sēdēs, valdes sēdes ir atklātas, atbalsta ierosinājumu valdes sēdes noturēt 

konkrētos datumos. Un ja vēlas palielināt valdes locekļu skaitu, tad jāiesniedz 

rakstisks iesniegums statūtu labošanai (ar konkrēto punktu redakcionāliem 

labojumiem). Arnis Podiņš komentē par informācijas pieejamību un Statūtos 

atrunātajām iespējām veidot darba grupas interesējošo jautājumu risināšanai. 

Informē par Biedrību un nodibinājumu likuma. 35. Panta pirmajiem 3 punktiem par 

biedru informēšanu un kopsapulču sasaukšanu jautājumā par statūtu grozījumiem. 

d. Agate Zālīte  

- informē par Apvidus lokašāvēju darba grupas paveikto 2015.gadā – izstrādāts 

nolikums Apvidus kausam, izstrādāts tests tienešu testēšanai, novadīts tiesnešu 

seminārs, notestēti un apstiprināti 15 jauni IFAA kategorijas tiesneši, kuri var 

inspicēt trases/laukumus un veikt tehnisko komisiju, tiek uzturēti un atjaunināti 

IFAA rekordu un kvalifikācijas klašu (A, B, C) saraksti. 

- atgādina, ka par par klubu aktuālo informāciju mājas lapā ir atbildīgi paši klubi un 

aktuālā informācija tāpat kā klubu rīkoto sacensību rezultāti kopā ar nolikumu 

nedēļas laikā pēc sacensībām ir jānosūta uz agate@archery.lv vai 

admin@archery.lv. 

e. Eduards Lapsiņš atgādina par Federācijas darbības būtību, par Federāciju un klubu 

sadarbību. Izsaka sašutumu par atsevišķu Federācijas biedru attieksmi pret   

Federāciju, izsaka priekšlikumu vairāk organizēt klubu sadarbību un konstruktīvu 

iesniegumu izveidošanu no Federācijas biedriem. Izsaka veidot vairāk darba 

grupas, lai risinātu aktuālos jautājumus un tādējādi aktīvi iesaistīties Federācijas 

darbībā. Kā labu piemēru min Apvidus lokšāvēju darba grupas darbību un secina, 

ka visi darba grupas izstrādātie priekšlikumi Federācijas valdē ir apstiprināti uzreiz 

vai ar nelieliem labojumiem. 

f. Marija Antonova rosina finansiāli atbalstīt Krišjāni Liepu un Agati Zālīti ar 

atalgojumu, par Federācijas mājas lapas uzturēšanu un Ianseo rezultātu sistēmas 

darbības nodrošināšanu. 

- A.Podiņš sola izvērtēt šāda priekšlikuma lietderību, ņemto vērā, ka viss darbs 

Federācijā ir brīvprātīgs un atalgojumu nesaņem neviens no valdes locekļiem. 

 

Sēde tiek slēgta 15:00 
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