IZRAKSTS. Biedrības "Latvijas Šaušanas federācija" (40008024596).
Valdes sēdes protokols nr.1/2021, Rīgā, Cieceres ielā 9, 26.02.2021, plkst.12.00.
Sapulci Vada LŠF Prezidents Kārlis KRĒSLIŅŠ.
Piedalās LŠF valde: Kārlis KRĒSLIŅŠ, Valērijs VASKIS, Raivo DEKLAVS, Gunārs
BABRIS, Vilnis JAUNZEMS, Aivars DUNDURS, Ludmila BEĻIKOVA, Vilnis
CELMIŅŠ, Ivars BRIEDIS, Artūrs BRATUŠKINS.
Uzaicinātie viesi: Raimonds BERGMANIS, Gatis IGNĀTS, Dainis UPELNIEKS.
LŠF Prezidents Kārlis KRĒSLIŅŠ atklāj sapulci plkst.12:00 ar sekojošu dienas
kārtību:
1) Ložu šaušanas sekcijas darbības pārskats;
2) Stenda un medību sekcijas darbības pārskats;
3) Lietišķās un praktiskās sekcijas darbības pārskats;
4) Lēmums par kopsapulces sasaukšanu un norisi;
5) Dažādi jautājumi.
Valdes sēdes ziņojumi:
1) Ložu šaušanas sekcijas darbības pārskats;
Par ložu šaušanu ziņo Vilnis CELMIŅŠ: 2020.gadā atcēla daudzas sacensības, bet
Latvijas čempionāts un Junioru čempionāts ir novadīts. Eiropas čempionātu 10m ir
pārcelta uz Maija beigām. To rīkos kopā ar Eiropas čempionātu šaušanā ar mazkalibra
ieročiem. 16. martā ir paredzēts ISSF Pasaules kauss Indijā, kas ietekmē pasaules
reitingu. Turp arī dosimies ar Lauri, Emīlu un Agati. Mums četri sportisti ir iekļauti
olimpiskajā vienībā. Ir priekš redzēt LOK olimpiskā drafta programmu, kur ir cerība
iekļaut papildus talantīgus šaušanas sportistus. Vilnis izsaka pateicību valdei par
balsojumu, kas panāca atbalstu ložu šaušanai no ISSF Attīstības fonda. 2020. gada
beigās LŠF saņēma atbalstu - desmit elektroniskās SIUS 10m iekārtas. Nupat atnāca
otrā atbalsta kārta - 10 pistoles un 10 šautenes.
2) Stenda un medību sekcijas darbības pārskats;
Par stenda šaušanu ziņo Dainis UPELNIEKS: Šajā sarežģītajā gadā ir novadītas tomēr
daudz sacensības. Baltijas čempionātam bija posms un fināls Latvijā. Iekšējā
konkurence aug. Jaunatnes piesaiste un attīstība ir pozitīva. Kopā ar sportinga
federāciju organizējām nometni. Pats organizēju divas nometnes. Latvijas kausa finālā
pieaugušo konkurencē uzvarēja jaunietis - 18 gadus vecs. Stenda sekcijā labi sāk
attīstīties klubu darbība un to sadarbība ar pašvaldībām. Slikta ziņa ir tāda, ka
jaunatnes olimpiādes vairs nenotiek. Stenda šaušanā darbība notiek ārā, kur ir viegli
ievērot COVID-19 drošības prasības. Plāns ir nokļūt uz ISSF Pasaules kausu Itālijā
maija sākumā, kā arī Eiropas čempionātu Horvātijā. Igaunijā un Lietuvā ik pa brīdim
jau notiek sacensības. Notiek sadarbība ar NBS. Tiek veidota komanda priekš CISM.

Par medību šaušanas sekciju ziņo Vilnis JAUNZEMS: Mums kopā ir 17 biedri. Visi
maksā biedru naudu un piedalās kā komanda sacensībās. Normālos laikos notiek ap
60 sacensībām gadā, bet 2020. Gadā notika 23 sacensības. Gadu no gada tiek attīstīta
dažāda veida šaušana. Šobrīd - pneimatiskā šaušana, kas izmaksu ziņā ir izdevīgāka.
Attīstīta šaušana 35m pa skrienošu mērķi. To pašu disciplīnu var izpildīt ar
mazkalibra ieroci vai karabīni. Izdevās izveidot greznas un cēlas medaļas, kas tiek
pasniegta tikai pirmajām trīs vietām. Tiek aizsākts Baltijas čempionāts. Pagajušo gadu
tas notika Igaunijā.
3) Lietišķās un praktiskās sekcijas darbības pārskats;
Par Praktisko šaušanu ziņo Artūrs BRATUŠKINS: Visi sportisti nodarbojās ar šo
veidu ieguldot privātos līdzekļus. Viss balstās tikai uz entuziasmu. Kopā ir 40 - 50
šāvēji. Latvijas ir biedrs IPSC un UPSC (ASV). Viss notiek atbilstoši likumdošanai. Ir
attīstīts Kārļa Kļavas ātršaušanas vingrinājums, bet popularitāte pagaidām ir neliela.
Vingrinājums ir grūts.
Gunārs BABRIS turpina: Lietišķā šaušana nekandidē uz Olimpiskajiem
vingrinājumuem un vingrinājumi nedublējas ar citām sacensībām. 2020.gadā nenotika
Ziemas čempionāts. Šis ir viens no dārgākajiem sporta šaušanas veidiem. Snaiperu
patrona maksā ap 1 eiro. Sacensības notika, bet kopīgas apbalvošanas drošības
apsvērumu dēļ netika organizētas. Daudzi valsts iestādes klubi vēlās piedalīties.
Šaušanas iemaņas aug un ir svarīgas valsts struktūrvienībām. Daudzas
struktūrvienības piedalās sacensībās. Nākotnē plānots turpināt strādāt tādā pašā garā.
Šausāna notiek Ādažu pusatklātajā šautuvē.

4) Lēmums par kopsapulces sasaukšanu un norisi;
Valde nolemj sasaukt kolektīvo biedru kopsapulci 2021.gada 15. martā. Kopsapulci
rīkot attālinātā režīmā, balstoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma 37.pantu.
LŠF Prezidents Kārlis KRĒSLIŅŠ paziņo, ka uz nākamo termiņu LŠF Prezidenta
amatā nekandidēs. Par kandidātu šim amatam tiek izvirzīts Raimonds BERGMANIS.
LŠF Ģenerālsekretārs Valērijs VASKIS paziņo, ka uz nākamo termiņu LŠF
Ģenerālsekretāra amatā nekandidēs. Par kandidātu šim amatam tiek izvirzīts Gatis
IGNĀTS.
Neatkarīgais valdes loceklis Aivars DUNDURS paziņo, ka uz nākamo termiņu šajā
amatā nekandidēs.
Sekciju pārstāvjiem, konsultējoties ar savas sekcijas biedriem, ir jāizvirza vismaz
vienu sekciju pašpārvaldes priekšsēdētāju, vizmaz vienu sekcijas pārstāvi un vienu
revīzijas komisijas pārstāvi no katras esošās LŠF sekcijas.

LŠF sekcijas. Ir jāuzklausa viedokļi no biedru organizācijām par piemērotāko
kopsapulces rīkošanas laiku šī gada 15. martā.
Gadījumā, ja kādas biedru organizācijas likumīgais pārstāvis nevar piedalīties LŠF
attālinātajā kopsapulcē, tad biedrs iesniedz LŠF pilnvaru līdz 2021.gada 8. martam,
norādot citu personu, kas būs tiesīga pārstāvēt biedru organizāciju LŠF kopsapulcē.
Ir jānosūta instrukcija visiem biedriem par attālinātās kopsapulces norisi. Jāorganizē
iepriekšējā pieslēgšanās, lai pārbaudītu pieslēguma iespējas un kvalitāti. Kopsapulce
norisināsies "ZOOM" platformā. Biedriem līdz kopsapulcei ir jāuzstāda bezmaksas
programmatūra savā datorā vai viedierīcē un jāiepazīstās ar tās darbību
(https://zoom.us/download).
Iepriekšējā elektroniskā balsošana par valdes kandidātiem notiks no šī gada 12. – 14.
martam.
Visi kandidāti ir jāiesūta LŠF līdz 2021. gada 11. marta plkst. 17.00. Nosūtīt uz epasta
adresi i.gatis@gmail.com.
Uzdevumi sekretariātam:
Noskaidrot, kuri no kolektīvajiem biedriem ir veikuši kolektīvo biedru maksu par
pēdejiem 2 gadiem.

5) Dažādi jautājumi.
Notiek dažāda rakstura diskusijas.

IZRAKSTS PAREIZS, Biedrības "Latvijas Šaušanas federācija" vades priekšsēdētāja
vietnieks,

Ģenerālsekretārs - Valērijs Vaskis ____________________________/ Rīga, 01.03.2021
(paraksts)
Protokolēja

Gatis Ignāts

