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Būtiskāka informācija par 2021.g. 
un aptaujas rezultāti

no 2021.g. :
❖ Marina ir apstiprināta Latvijas loka 

šaušanas federācijas treneru darba 
grupas sastāvā

❖ Agate ir apstiprināta Latvijas loka 
šaušanas federācijas revīzijas komisijā

2021.g. četrās un vairāk 
sacensībās piedalījās 10 
biedri, no kuriem 5 ir Marina, 
Agate, Nikolajs, Viktors, 
Edgars, kuri ir treneri/treneru 
palīgi vai esošās valsts izlases 
dalībnieki.
Aptauja saka ka vismaz 13 
biedri, un es un Agate aptauju 
nepildījām.
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2022.g. aptaujas rezultāti: treniņu biežums, 
sacensības

Biedru klātienes treniņu 
skaits I-V mēn. 2022.g. 
TOP 10:

1. Nikolajs S. - 62 treniņi
2. Viktors A. - 47 
3. Edgars Š. - 39
4. Arīna K. - 36
5. Aigars V. - 30
6. Rut G. - 29
7. Andris B. - 26
8. Aiva K. - 25
9. Kirils K. - 24

10. Kristīne K. - 23

Sportists - apmeklētas vismaz 2x 
sacensības kalend.gadā:
AiM Archery sportistu 2021.g. - 18
AiM Archery sportistu 2022.g. uz 1.jūn - 
17 (plāns 30)

AiM Archery sportisti, kuri izpildījuši 
valsts izlases normatīvus 2021.g.:

Edgars Šilovs CM - C normatīvs (50m 
rounds)
Marina Rjabkova BW - A normatīvs (WA 
3D)

AiM Archery sportisti, kuri izpildījuši 
valsts izlases normatīvus uz 1.jūniju 
2022.g.:
Edgars Šilovs CM - C1 normatīvs (50m 
rounds)
Marina Rjabkova BW - B normatīvs (WA 
3D)
Agate Zālīte CW - B/C normatīvs (WA 3D)
Aija Čepule TW - C normatīvs (WA 3D)
Nikolajs Siņņikovs - C normatīvs (WA 3D)

3



2022.g. aptaujas rezultāti: aprīkojums, 
treniņu iespējas, treniņu laiki

Treniņu iespējas:
- mājās, patstāvīgi
- attālinātās konsultācijas online (zoom)
- attālinātas konsultācijas offline (video 

ieraksts)
- klātienē iekštelpās
- klātienē ārā
- izlases kandidātiem papildus treniņi pēc 

iepr.vienošanās
- brīvdienās un darba dienās - pēc 

ind.vienošanos

Aprīkojums:
*C loku prese                                    *Stiegras 
tinamais
*Bultu griežamais                             *Spainometrs
*Spēkametrs                                     *Gumijas
*MANTIS - loka kustību analizātors
*Kustīgas platformas 2 gab
*Statīvi video filmēšanai                 *Spoguļi  
*Statīvs loka piekarināšanai augšā
*Statīvs R lokam ar vinču
*Taimeris ar skaņu                           * 3m vairogi
*Vairogs šaušanai uz leju                *Tālmēri 2 gab
*Mazs vairogs šaušanai uz augšu
*Statīvs šaušanai caur papīru
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Mans (Marina) redzējums uz aptaujas 
tēmām, kur redzu problemātiku:

❏ Drošība. Biedri ne vienmēr pietiekami 
seko līdzi savam vai viņiem iedotām kluba 
inventāram.

❏ Bieži jūtaties, ka neviens nepievērš jums 
uzmanību vai nesaprotiet ko darīt un kāds 
ir uzdevums, notiekti ta ari ir patiesība - 
lūdzu katrs atnāciet pie manis un 
izrunāsim kāpēc tā ir, un ko varam darīt 
lietas labā. Nekautrējaties.

❏ pie 3m vietas nepietiek - JĀ! Atbilde: slikti 
organizēts šaušanas process treniņā, jo 
18m principā ir vajadzīgi ziemā 4 
mēnešus, pārejā laikā uz šo distanci nav 
jākocentrējās.

❏ Treniņu kvalitāte 7, mēs noteikti 
varam labāk. Teorija - vairāk. 
Aprīkojums - 8.

❏ Treniņu brīvdienās un darba dienās 
pa dienu - ar šī brīža apmeklēšanu - 
nē. var mēģināt vienoties individuāli 
izlases dalībniekiem vai izlases 
kandidātiem.

❏ Maz startējam sacensībām, ja startē, 
tad tiek parasti ir vieni un tie paši. 
Bet no katra minimums 2x gadā 
sagaidu startu kalendārās 
sacensībās.

❏ Apgaismojums - jā, varētu uzlabot
❏ Periodiski tiek pārkāpti kluba 

nolikuma sekojoši punkti: 1.1, 2.5, 
2.6, 2.9, 3.6, 3.7, 3.10 (pārkāpumi ir, 
bet saskaņoti ar vadību, ka 
izņēmumu gadījumi) un 4.1.



2022.g. aptaujas rezultāti: biedru maksa, 
motivācijas sistēma
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2022.g. I-V mēnešos darba dienās 
klātienē vidēji 6,38 cilv./treniņā.
Katrā treniņā vismaz 1-3 
treneri/instruktori. 
Maksimāla kapacitāte 
pilnvērtīgam 1x treniņam 12-15 
cilvēki + 1-2 treneris.
Klubā uz 2022.g.1.janvāri 68 
biedri. 
Vidējas biedru naudas iemaksas 
mēnesī ap 300Eur.
Sporta reģ, š.g. jau 17 biedri 
(pag.g. bija 18).
2022.g. 122 mūsu biedru starti 
sacensībās.



BIEDRI, KĀPĒC JŪS TIK NEAKTĪVI IESASITĀTIES - trennēt, tiesāt, startēt, rīkot? 
KĀPĒC IR TIK ZEMS APMEKLĒJUMS (sac.,/treniņu)?

❏ 2022.g. I-V mēnešos darba dienās klātienē vidēji 6,38 cilv./treniņā, bet klubā ap 70 biedri
❏ Katrā treniņā vismaz 1-3 treneri/instruktori. Un aptauja rāda ka aprīkojums un treniņu vadīšanas 

kvalitāti ir augsta.
❏ Maksimāla kapacitāte pilnvērtīgam 1x treniņam 12-15 cilvēki + 1-2 treneris.
❏ Sporta reģ, š.g. jau 17 biedri (pag.g. bija 18), bet vajag ap 30
❏ 2022.g. 122 mūsu biedru starti sacensībās. Bet tie būtībā ir tie paši 18 -20 biedri no sportistu reģ., 

⅓ no visiem biedriem.
❏ Biedru naudas lielums pēc aptaujas rezultātiem ir atbilsošs vai pat zems! 
❏ Jaunieši un kadeti - absolūti ne tas notiek treniņos, kas no jums tiek sagaidīts!
❏ Kluba darba laiki no aptaujas rezultātiem arī ir visiem pieņēmam (tikai 3 cilvēki izteicās par citiem 

laikiem)
❏ Treniņu atmosfēra pēc aptaujas datiem ir pozitīva. 

Un ar visiem šiem acīmredzamu neaizmantotā resursa rādītājiem uz š.g. 1.jūniju visiem 12 Latvijas 
pieagušajiem loka šāvējiem, kuri izpildījuši izlašu normatīvus, 5 ir mūsu kluba biedri. 

Atceraties, ja šodien mēs visi kopā neattīstīsim šo sporta veidu, tad rīt Latvijā vairs nebūs loka šaušanas. 
Šodien nebrauksiet uz sacensībām - rīt nepaliks neviens vietējais sacensību rīkotājs. Ja vakar mēs runājām 
ka biedriem vairāk un biežāk jābrauc  uz sacensībām, tad šobrīd mēs runājām, ka jāsāk rīkot WA sacensības 
pašiem, jo citas izejas nav. Šodien jūs neatnāksiet uz teniņu, rīt klubs var būt ciet. 
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Treniņu procesa norise 2022.g.

Iesācēji:

Ir pieejami treniņu uzdevumi 
apraksti, kopā ___. Atnākot uz 
treniņu, iesācēji paziņo 
trenerim/instruktoram apraksta 
numuru, pie kura viņš palika un 
kuru plāno izpildīt šodien. 
Jautājumus var izdot, ja kaut kas 
nav skaidrs, kā arī 
treneris/instruktors, ja pamanīs 
kļūdas, tad izlabos. Nodarbības 
beigās obligāti jāatskaitas par 
paveikto, kas izdevās, kas 
neizdevās utt. Vēlams loka šāvēja 
blociņš.

Meistari un/vai izlases kandidāti:

Trenējas patstāvīgi, vai pēc individuāla 
treniņplāna. Vismaz 1x divās nedēļās 
atskaitās par paveikto, kas sanāca, kas 
nesanāca, kas tiek plānots. Sezonas 
sākumā informā Marinu par plānotiem 
startiem sacensībās, atlasēm utt. 
Regulāri jāpārlasa savu blociņu/-us. 

Vidējas meisterības šāvēji:

Atnākot uz treniņu, sportisti 
vienojās ar treneru/instruktoru 
šodienas treniņa plānu ( ja ir 
ind.plāns, tad pēc tā). Jautājumus 
var izdot, ja kaut kas nav skaidrs, 
kā arī treneris/instruktors, ja 
pamanīs kļūdas, tad izlabos. 
Nodarbības beigās obligāti 
jāatskaitas par paveikto, kas 
izdevās, kas neizdevās utt. Jābūt 
loka šāvēja blociņam.

Treneri/instruktori: attālināta vai 
klātienes sapulce vismaz 1x divās 
nedēļās.
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Sacensību rīkošana
2023.g. plāns:

❏ kontrolšaušanas (ofic./neofic.)
❏ apvidus sac.org sadarbībā ar citiem klubiem
❏ stadiona sac.org sadarbībā citiem klubiem
❏ sac.telpās

!!! Apmeklēšanas ziņā mūsu kluba rīkotājas sacensības un Latvijas 
sacensības ir jābūt prioritātei, citu sacensību priekšā. 
Latvijas čempionātā un kluba oficiālās kontrolšaušanās dalība ir 
obligāta !!!
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Daramo lietu saraksts
Vajadzīgi darītāji uz brīvprātības principa:
● Treneru palīgi, komandas/delegācija 

vadītāji
● Palīgi regulārai telpu uzkopšanai
● Šoferi ar transportu
● Soc.tīklu admini, mārketing, reklāma, 

jauno šāvēju piesaiste
● Grāmatvedība, kluba lietvedība
● Sponsoru meklēšana, sazināšanas ar 

iestādēm
● Izlases kandidāti
● Ieroču meistari
● Fizioterapieiti, masieri
● VFS treneri
● Sacensību laukumu komendanti
● Tulkotāji LV/RUS/EN
● Med.darb. klātbūtnei sacensībās

Vajadzīgas lietas:
● Vairogu karodziņi (materiāla nav)
● Plecu, stabilizātoru pārsegi 

(materiālu iedosim)
● Plakāts (pārbaudīt tēmekli)
● Lāsera turētais pie galvas
● Kluba karogs (dizains)
● Kluba formas (siltākas)
● Pārskatīt aptiecīņu
● Papildus vietas invetāra 

glabāšānai, salikšanai
● Papildus apgaismojums
● Rezultātu tablo, kurus sacensībās 

liek zem vairogiem
11


