LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2018. gada 22.februārī
Plkst. 16:00
Stabu iela 18, Rīga, LV - 1011

Nr.1

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: I.Radeviča, A.Smočs, A.Gitendorfs, E.Jakrins, A.Broks, L.Beļikova
Nav ieradušies:, I.Strautiņa – Ušakova, J.Upenieks, O.Kehris, S.Pinkulis, J.Golubevs
Pieaicinātie: D.Miļkevičs, I.Bļusina, E.Martinsons
Sēdi vada: I.Radeviča
Protokolē: D.Migala
Sēdi atklāj: 16:00
Darba kārtība

1. 13.09.2017.valdes sēdes protokola apstiprināšana
2. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdes locekļa Elmāra
Martinsona prezentācija par Daugavas stadiona būvniecības darbu norisi
3. Komandas apstiprināšana dalībai Pasaules čempionātā telpās (01.-04.03.
Lielbritānija)
4. Licencēšanas nolikuma apstiprināšana
5. Priekšlikumi statūtu grozījumos
6. Juridisko biedru pagaidu apstiprināšana
7. Jauno projektu prezentācija (Bērnu vieglatlētikā, Olimpiskie starti)
8. Dažādi
1. 13.09.2017. valdes sēdes protokola apstiprināšana
I.Radeviča lūdz apstiprināt 01.06.2017. valdes sēdes protokolu.
Balsojums: par –6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt 2017.gada 13.septembra valdes sēdes protokolu.
2. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdes locekļa Elmāra Martinsona
prezentācija par Daugavas stadiona būvniecības darbu norisi
I.Radeviča lūdz E.Martinsonu iepazīstināt ar būvniecības norises gaitu un izsaka cerību, ka saskaņā ar
Daugavas stadiona sniegto informāciju starptautiskās vieglatlētikas sacensības “Rīgas kausi 2018” notiks
Rīgā, Daugavas stadionā.
E.Martinsons informē, ka būvniecības 1.kārta noslēgsies 15.05.2018. un apliecina, ka sacensības “Rīgas
kausi 2018” varēs notikt kā paredzēts. Notiek aktīva iekštelpu darbu pabeigšana. Informē par sarunu
procedūru par teritorijas apbūvi.
I.Radeviča uzdod jautājumu par apskaņošanas sistēmu un elektronisko tablo.
E.Martinsons informē, ka notiek 9x16m ekrāna montāžas darbi un to varēs izmantot, izbūvēta skaņu siena,
pabeigta apskaņošanas sistēmas uzstādīšana, nokalibrēti apgaismes masti.
I.Radeviča uzdod jautājumu par izlases treniņu iespējām un izcenojumiem, vai būs pieejami Latvijas izlases
dalībniekiem?
E.Martinsons – vieglatlētika ir prioritāte un informē, ka notiek cenrāža saskaņošana ar Izglītības un zinātnes
ministriju. Informē, ka nosūtīs cenrādi Latvijas Vieglatlētikas savienībai.
A.Smočs izsaka viedokli, izstrādājot cenrādi, iekļaut tajā grupas, kurām var tikt piemēroti maksas
atvieglojumi.
D.Miļkevičs informē, ka no Latvijas Vieglatlētikas savienības puses kā pārstāvis būvniecības norises gaitai ir
valdes loceklis A.Gitendorfs un iesaka rīkot tikšanos par manēžas būvniecību 1x mēnesī un uzdod jautājumu
E.Martinsonam, kad būs gatavi centrālās arēnas skrejceļi un zālāja segums.

E.Martinsons informē, ka 2019.gada sezonā, ir divi pretendenti, pēc izvērtēšanas notiks līguma slēgšana.
Balsojums: par –6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Komandas apstiprināšana Pasaules čempionātam telpās no 01. – 04.03.2018.
D.Miļkevičs informē, ka normatīvu nav izpildījis neviens sportists. IAAF pēc reitinga tiek L.Grīva,
E.Misāns. Var braukt 4 sportisti L.Grīva, E.Misāns, A.Karpinskis un L.Velvere. Lūdz balsot par dalību
Pasaules čempionātā telpās.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
4. Licencēšanas nolikuma apstiprināšana
I.Radeviča informē, ka LVS vērsušies vieglatlētikas klubi ar lūgumu mainīt licencēšanas nolikumu, jo ir
problemātiski saņemt finansējumu.
D.Miļkevičs skaidro, ka ja sportists pārstāv 2 (divas) organizācijas (sporta klubu un pašvaldību vai
pašvaldības organizāciju), Latvijas Olimpiādē un visās LVS rīkotajās sacensībās, kurās piedalās
sportista pārstāvētā pašvaldība, sportists pārstāv pašvaldību, un sportista iegūtie sacensību punkti komandu
ieskaitē tiek pieskaitīti pašvaldībai.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt licencēšanas nolikumu.
5. Priekšlikumi statūtu grozījumos
I.Radeviča izsaka priekšlikumu par grozījumiem statūtos, vadoties pēc Eiropas un Pasaules piemēra, par
prezidentūras darbības termiņiem. Valdes locekļi var būt piecus termiņus.
Uzdod jautājumu, vai pieteikties uz LOK par diskusiju šajā jautājumā, minot LVS kā piemēru.
Balsojums: par – 6; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt priekšlikumus statūtu grozījumiem.
6. Juridisko biedru pagaidu apstiprināšana
I.Radeviča informē par organizācijām, kuras vēlas kļūt par LVS juridiskajiem biedriem un lūdz tos uzņemt
par pagaidu juridiskajiem biedriem – Biedrība “Skrien Latvija”, VK “Saturn7”, Biedrība “Olaines
vieglatlētikas klubs”, Biedrība “Engures sportam”, Rojas novada pašvaldība, SIA “Nords Event
Communications” , Biedrība “Baltic Events”.
Balsojums: par – 6; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Uzņemt par pagaidu juriidiskajiem biedriem.
7. Jauno projektu prezentācija (Bērnu vieglatlētika, Olimpiskie starti)
I.Radeviča informē par jaunajiem projektiem un potenciālo projektu vadītāju Ievu Zundu.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju par projektiem Bērnu vieglatlētika un Olimpiskie starti.
8. Dažādi
D.Miļkevičs informē par Jaunatnes komisijas vadītāja maiņu, jo I.Stukule vairs turpmāk negrib to vadīt.
Izsaka priekšlikumu par Jaunatnes komisijas vadītāju apstiprināt A.Priževoitu.
Informē par sadarbību ar “Nordic sport”, katru mēnesi piešķirot vienu ekipējuma vienību mēneša labākajam
sportistam un sportistei.
I.Zunda informē par projektiem Bērnu vieglatlētika, sadarbībā ar Maxima, par to kā komandu sportu,
Olimpiskie starti – LVS – aizdevums.lv - Sportland. Notiek 3-cīņa 4 posmos, individuāli vai komandās,
plānots uzsākt septembrī, Olimpiskās dienas ietvaros.
Balsojums par Jaunatnes komisijas vadītāju: par – 6; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ:Apstiprināt A.Priževoitu par Jaunatnes komisijas vadītāju un pieņemt zināšanai informāciju par
jaunajiem projektiem.
I.Radeviča pateicas valdei par ierašanos uz sēdi un informē, ka ziņos par nākošo valdes sēdi.
Sēdi slēdz plkst. 18:30
Valdes sēdes vadītāja
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