
Biedrība 
“Latvijas Sportinga federācija” 

Reģ. nr.40008062988 
  
  

Valdes sēdes protokols Nr.190122 
  
2022. gada 19.janvārī.  
 
Sēde notiek:Riga Shooting center telpās klātiene un attālināti 
  
Piedalās: 
LSpF valdes locekļi : Edgars Šķēle, Aivars Bērziņš, Artūrs Tīle, Hermanis Dovgijs. 
Attālināti: Kristaps Broks. 
  
Pieaicināta:LSpF sekretāre: Olga Bardiša 
  
Darba kārtība: 
1.Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. 
2.Pilnvarojums valdes loceklim ierakstu izdarīšanai UR. 
3. Par atbildības jomu sadali starp valdes locekļiem. 
4. 2022. gada precizētā pārskata pārspriešana, pirms nosūtīšanas biedriem. 
5. Jautājums par grāmatvedības vešanu un jaunās grāmatvedes nolīgšanu. 
6.Par līguma parakstīšanu ar SIA “Oksalis” un FITASC par GP Latvia 
7. Par divpusēja līguma noteikumiem un sagatavošanu ar Oksalis par GP Latvia. 
8. Par līgumu sagatavošanu ar šautuvēm par federācijas sacensību organizēšanu un norēķinu kārtību. 
9. Nolikumu posmiem sacensībām izskatīšana un apstiprināšana, dalības maksas noteikšana. 
10. ABC grupu nolikums. 
11.Sportistu atlase uz EČ. 
12. Federācijas statūti. 
13. Sacensību budžets kausiem, medaļām, diplomiem. 
14. Medaļu un diplomu dizains. 
15. Komandas Latvijas sacensību nolikumos, kā dalīt, ko dāvināt. 
16. Tiesnešu darba apmaksa (kopā ar 8. jautājumu). 
17. Par angļu sportinga oficiālo statusu LSpF. 
18. LSpF juridiskā adrese. 
  

1.Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas 

Tiek lemts par Edgara Šķēles iecelšanu valdes priekšsēdētāja amatā: 

Nolēma: Iecelt Edgaru Šķēli par valdes priekšsēdētāju ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar četriem valdes 
locekļiem. 

Balsojums “Par” – 4 valdes locekļi; “Atturas” – 1 valdes loceklis (E.Šķēle) 

2.Pilnvarojums valdes loceklim ierakstu izdarīšanai UR. 

Nolēma: Pilnvarot valdes locekli Aivaru Bērziņu, veikt izmaiņas UR tai skaitā grozot LSF juridisko adresi. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 
  

3. Par atbildības jomu sadali starp valdes locekļiem. 
 



Nolēma: Sadalīt jomas starp valdes locekļiem sekojoši: Aivars Bērziņš – atbildīgā persona juridiskos 
jautājumos; 

Hermanis Dovgijs – atbildīgā persona finanšu jautājumos; 
Kristaps Broks – atbildīga persona sabiedriskas attiecībās – soc.tīkli un mājas lapa; 
Artūrs Tīle un Edgars Šķēle – atbildīgas personas par sporta attīstību. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 
4. 2022. gada precizētā pārskata pārspriešana, pirms nosūtīšanas biedriem. 
Nolēma: pilnvērtīgi izvērtēt gada pārskatu nākamās nedēļās laikā. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 
 

5. Jautājums par grāmatvedības vešanu un jaunās grāmatvedes nolīgšanu. 

Nolēma:1)Izbeigt līgumu ar SIA ADR par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu; 
              2) Uzdot H.Dovgijam un E.Šķēlem iesniegt grāmatvežu kandidātus uz nākamo valdes sēdi. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 

6.Par līguma parakstīšanu ar Oksalis un FITASC par GP Latvia 

Nolēma: 1)Pilnvarot Edgaru Šķēli parakstīt trīspusējo līgumu GP sacensību organizēšanai Latvijā. 

               2)turpmāk piešķirt GP tiesības tām šautuvēm, kuram būs noslēgts divpusējs sadarbības līgums ar 
LSF un nozīmēta pilnvarota atbildīgā persona par sacensību organizēšanu un norisi no šautuves puses. 
Līguma sagatavošanas termiņš: līdz 01.03.2022 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

7. Par divpusēja līguma noteikumiem un sagatavošanu ar šautuvēm. 

Nolēma: Uzdot A.Bērziņam sagatavot līguma projektu ar šautuvēm, par LSF sacensību organizēšanu. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 

8. Par līgumu sagatavošanu ar šautuvēm par federācijas sacensību organizēšanu un norēķinu kārtību. 

Izskatīts, kopā ar 6. jautājumu. 

 
9. Nolikumu posmiem sacensībām izskatīšana un apstiprināšana. Par dalības maksas noteikšanu. 

Nolēma:1) Uzdot valdes locekļiem izdiskutēt šo jautājumu ar šautuvju īpašniekiem par sacensību 
organizēšanas izdevumu sadārdzinājumu. 
H.Dovgijs – OKSALIS šautuve; 

E.Šķēle – Ievas siera, Jasmīnu šautuves; 

A.Tīle – Lāčkoku, Zvārdes šautuves 

                2)Uzdot. A.Bērziņam izstrādāt Ētikas un uzvedības kodeksu un sniegt ierosinājumus Ētikas 
komisijas izveidošanai.  Izpildes termiņš: 01.03.2022 



 
Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 
10. ABC grupu nolikums. 

Nolēma: Uzdot K.Broks sagatavot ABC grupu nolikumu un  pārrunāt tā uzskaites vešanu ar  Ēriku Bergu. 
Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 
11.Sportistu atlase uz EČ. 
 

Nolēma: 1)Uzdot A.Bērziņam sagatavot Sportistu atlases nolikumu, saskaņot ar valdes locekļiem un iesniegt 
apstiprināšanai valdē. 

               2)uzdot E.Šķēlem un K.Brokam apzināt sportistus un sportistes, kuri sportisti (-es) 
plāno šogad piedalīties starptautiskās sacensībās un kādās. 
Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 
12. Federācijas statūti. 
 

 Nolēma: uzdot A.Bērziņam sagatvot LSF statūtu grozījumus. 
Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 
13. Sacensību budžets kausiem, medaļām, diplomiem. 
 

Nolēma:1) Mainīt sacensību nosaukumu no Latvijas kausa 1,2,3,posmi un finālposms uz Latvijas Čempionāta 
Compak sportingā posmiem Grobiņā/Rēzeknē/Valkā/Rīgā. 

              2)Pievienot 2022.g. kalendāra plāna sacensības Latvijas Kauss 2022. Angļu sportingā. 

              3)Latvijas Čempionāta Compak sportingā uzvarētājus gan kategorijās, gan grupās  apbalvot ar 
medaļām un diplomiem, Compak sporting finālposma uzvarētājus ar kausiem, Angļu sporting kausa 
uzvarētājus apbalvot ar kausiem. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi.  

 

14. Medaļu un diplomu dizains. 

 Nolēma: Uzdod SIA AWARD&MEDAL STUDIO izveidot personalizētu LSF medaļas dizainu. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 
15. Komandas Latvijas sacensību nolikumos, kā dalīt, ko dāvināt. 
 

Nolēma: Turpināt diskusijas par sportistiem par komandu nolikumu un dalību LSF sacensībās 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 
17. Par angļu sportinga oficiālo statusu LSF. 
 



Nolēma: Virzīt jautājumu par iespēju iestāties federācijā, kura atbild par angļu sporting disciplīnu pasaulē.  
 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 

18.LSpF juridiskā adrese. 

Nolēma: mainīt LSpF juridisko adresi uz Grostonas iela 6b, Rīga, LV 1013. 

Balsojums- “PAR”-vienbalsīgi. 

 

                      Valdes locekļi:                                          E.Šķēle 

             K.Broks 

                        A.Tīle 

              A.Bērziņš 

              H.Dovgijs 


