
Biedrība 
“Latvijas Sportinga federācija” 

Reģ. nr.40008062988 
  
  

Valdes sēdes protokols Nr. 260122 
  
2022. gada 26.janvārī,  attālināti Google meet platformā 
  
Piedalās: 
LSpF valdes locekļi : Edgars Šķēle, Aivars Bērziņš, Artūrs Tīle, Hermanis Dovgijs, Kristaps Broks. 
  
Pieaicināta: LSpF sekretāre Olga Bardiša 
  
Darba kārtība: 
1. UR nepieciešamo dokumentu statuss. 
2. Par Gada pārskata apstiprināšanu. 
3. Par grāmatvedības pakalpojuma pirkšanu.  
4. Par sacensību nolikuma punktu precizēšanu par dalības maksām. 
5.  ABC grupu nolikums. 
6. Sadarbības līgumi ar šautuvēm.  

7. Par sportistu atlasi uz EČ. 
8. Par ĒČ rīkošanu kombinētajā šaušanā.  

  

1.UR nepieciešamo dokumentu statuss. 

Nolēma: Pieņemt zināšanai Valdes reģistrācijas gaitu UR. 

Balsojums- “PAR”- vienbalsīgi. 
 
2. Par Gada pārskata apstiprināšanu. 
 
Nolēma: Apstiprināt Federācijas 2021.Gada pārskatu. Nodot Gada pārskatu Biedru kopsapulcei 
apstiprināšanai. 
Balsojums – “PAR”- vienbalsīgi. 

 
3. Par grāmatvedības pakalpojuma pirkšanu. 
 
Nolēma: Pārrunāt atlīdzības un darba pienākumu jautājumus ar E.Šķēles ieteikto grāmatvedi. 

Balsojums- “PAR”- vienbalsīgi. 
 
4. Par sacensību nolikuma punktu precizēšanu par dalības maksām. 

 
Nolēma: 1)2022. gadā rīkot Latvijas čempionātu Compak sportingā Latvijas kausu vietā. Sagatavot 
un iesniegt apstiprināšanai Latvijas čempionāta nolikumu. 
               2)Paaugstināt dalības maksas cenu no 80 eur uz 90eur Latvijas sportistiem ar licenci, no 90 
eur uz 100 eur Latvijas sportistiem bez gada licences un ārzemniekiem.  



Balsojums- “PAR”- vienbalsīgi. 
  
5.  ABC grupu nolikums . 
Nolēma: Precizēt iesniegto ABC grupu nolikumu un veikt izmaiņās p.4. 

…” Sadalījumam A, B vai C grupā vērā tiek ņemti gada sacensību (treniņšaušanas) 
vidējie rezultāti procentos, kas gūti Latvijas Sportinga federācijas 
rīkotajās (treniņšaušanas) sacensībās.” 

Mainīt attiecīgi uz: 

Nosakot grupu sadalījumu, vērā tiek ņemti sportista trīs labākie rezultāti, no kuriem tiek aprēķināts 
vidējais sniegums procentos no labākā Latvijas Sportinga federācijas sportista sekojošās sacensībās 
: 
·        4 (četros)  Latvijas Compak Sporting  čempionāta posmos; 
·        Latvijas kausa posmā; 
·        Latvijas Grand Prix izcīņā. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 
 
6. Sadarbības līgumi ar šautuvēm. 

Nolēma:Apvienot dotāciju līgumus ar sadarbības līgumiem vienā līgumā. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 
 
7. Par sportistu atlasi uz EČ. 
 

Nolēma:  Izveidot reitingu uz kura pamata tiks izstrādāts nolikums sportistu atlasei. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 
  
8. Par ĒČ rīkošanu kombinētajā šaušanā. 
 

Nolēma: Nosūtīt vēstuli šautuvei Oksalis ar aicinājumu organizēt Latvijas Čempionātu Kombinētajā 
medību šaušanā, lai izvērtētu iespējas pieteikties uz Eiropas čempionātu attiecīgajā disciplīnā. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 
 
                      Valdes locekļi:                                          E.Šķēle 

                    K.Broks 

                              A.Tīle 

                    A.Bērziņš  

                                                                                        H.Dovgijs 

 


