LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 31.janvārī
Plkst. 16:00
Stabu iela 18, Rīga, LV - 1011

Nr.1

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: A.Smočs, E.Jakrins, L.Beļikova, S.Pinkulis, A.Gitendorfs, O.Kehris, J.Golubevs
Nav ieradušies:, I.Strautiņa – Ušakova, A.Broks, J.Upenieks
Pieacināti: O.Garkājs, V.Lācis, A.Lagzdiņš, E.Martinsons, I.Bļusina, K.Gabaliņš - Briška
Sēdi vada: A.Smočs
Protokolē: D.Migala
Sēdi atklāj: 16:00
Darba kārtība:
1. 27.11.2018. valdes sēdes protokola apstiprināšana
2. LVS valdes sastāva turpmākās darbības izvērtējums
3. Olimpisko spēļu “Tokija 2020” iekšējo atlases kritēriju apstiprināšana
4. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” rekonstrukcijas projekta realizācijas
prezentācija
5. Dažādi
1. 31.01.2019. valdes sēdes protokola apstiprināšana
A.Smočs lūdz apstiprināt 27.11.2018. valdes sēdes protokolu.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt 2018.gada 27.novembra valdes sēdes protokolu.
2. LVS valdes sastāva turpmākās darbības izvērtējums
D.Miļkevičs iepazīstina valdi ar LVS goda prezidentu Arni Lagzdiņu, informē par A.Lagzdiņa
ilggadējo darbību LVS prezidenta amatā.
A.Lagzdiņš – 8 gadus biju LVS prezidents. Esmu bijušais sportists, 1999.gadā Rīgā notika
Eiropas Junioru čempionāts, kura norises nodrošināšana notika manā vadībā. Uzskata, ka esošā
situācija ir nestandarta, jābūt komandai, kura strādā. Informē, ka nepieciešams apsvērt
jautājumu par LVS prezidenta kandidatūru.
A.Smočs lūdz izteikt valdes locekļiem domas par esošo situāciju un turpmāko darbību.
Valdes locekļi piekrīt, ka nākamajā ikgadējā Kongresā nepieciešams ievēlēt jaunu prezidentu līdz
2021. gadam.
Tiek uzdots jautājums, vai Goda prezidents A.Lagzdiņš gatavs uzņemties prezidenta funkciju
pildīšanu.
Arnis Lagzdiņš norāda, ka nepieciešams neilgs laiks lēmuma pieņemšanai.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
Nolemj: pieņemt informāciju zināšanai un sasaukt nākamo valdes sēdi 13. februārī.
3. Olimpisko spēļu “Tokija 2020” iekšējo atlases kritēriju apstiprināšana
D.Miļkevičs prezentē 2020.gada Olimpisko spēļu “Tokija 2020” iekšējos atlases kritērijus, kas
apstiprināti Treneru padomē.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
Nolemj: apstiprināt kritērijus.

4. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” rekonstrukcijas projekta
realizācijas prezentācija
E.Martinsons informē par Daugavas stadiona rekonstrukcijas projekta gaitu un prioritāšu
maiņu. Informē, ka 2015. – 2018.gadā pabeigta pēc plāna rekonstrukcijas I kārta, Daugavas
stadions ir futbola mājvieta.
II kārtā valdība lēmusi, ka prioritāri ir uzbūvēt un 2020.gadā nodot hokeja halli, pārplānojot laika
grafiku. Hokeja halle nepieciešama kā Pasaules hokeja čempionāta treniņu halle, bet
vieglatlētikas manēžas būvniecība un nodošana ekspluatācijā pārcelta uz 2022.gadu.
Lai īstenotu projektu, vieglatlētikas manēža jāapvieno ar multifunkcionālo halli, jo esošais
finansējums nespēj segt atsevišķas vieglatlētikas manēžas būvniecības izmaksas.
Informē par plānoto laika grafiku:
2019.gadā martā sludināt Būvniecības minimālā sastāvā sludināšanu vieglatlētikas manēžai,
nenotiks bez konsultēšanās ar LVS.
2022.gada 31.decembrī jābūt nodotai ekspluatācijā vieglatlētikas manēžai.
Sola, ka būs pilnvērtīga vieglatlētikas manēža ar visiem vieglatlētikas sektoriem, kur vieglatlētikas
treniņu process netiks traucēts.
E.Martinsons informē, ka 2019.gada vasaras sezonā nebūs realizēti arī iepriekš paredzētie
centrālās arēnas skrejceļu un sektoru atjaunošanas darbi, jo nepieciešams nodrošināt UEFA
futbola spēles. Informē, ka darbi varētu tikt realizēti uz 2020.gada vasaras sezonu.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
Nolemj: pieņemt informāciju zināšanai, nesamierināties ar esošo situāciju un vērsties augstāk
stāvošajās valsts institūcijās problāmas risināšanai.
A.Smočs pateicas valdei par ierašanos uz sēdi un informē, ka nākošā valdes sēde notiks
13.02.2019.
Sēdi slēdz plkst. 18:40
Valdes sēdes vadītājs
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