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Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) birojs Stabu ielā 18

Sapulces dalībnieki: L.Mūze, E.Misāns, L.Grīva, A.Brūns, A.Pastare.
Atlētu komisijas (AK) ieteikums: Ja vismaz divas reizes gadā nostartē LVS
pieaugušās izlases sacensībās, sportists var paturēt izlases formu. Ja nostartē vienu reizi
jauniešu, junioru izlases sastāvā, sportists var paturēt 1-2 izlases formas atribūtiku
(krekls, cepure, utt.).

LVS atbilde: Kopā visās vecuma grupās gada laikā izlasē startē aptuveni 500 sportisti.
Ierobežoto finanšu resursu dēļ pēc sacensībām sportists atgriež formu savienībā un sev
patur izlases kreklu. Pasaules čempionātu, Eiropas čempionātu un Olimpisko spēļu
dalībnieki pieaugušo konkurencē, kā arī jaunieši un juniori Pasaules čempionātos un TOP
12 Eiropas jauniešu, junioru un U23 grupas sportisti var paturēt pilnu Latvijas izlases
formu.
AK ieteikums: Ja izlases sacensības notiek vairākas dienas, sportists var saņemt dienas
naudu par visām sacensību dienām neatkarīgi no tā, vai startē vienu vai vairākas dienas.

LVS atbilde: Paldies par ieteikumu. Dienas nauda turpmāk tiks izmaksāta par visām
sacensību dienām, to izmaksājot katru dienu atsevišķi.
AK ieteikums: Nodrošināt jauniešu, junioru, pieaugušo vecuma sportistiem uztura
bagātinātājus, tiem sportistiem, kuri nav iekļauti LOV sastāvā katru mēnesi (jauniešiem,
piemēram, – 20eur, junioriem, piemēram, – 40eur, pieaugušajiem, piemēram, – 80eur).

LVS atbilde: Nav nepieciešamie finanšu resursi šādam nolūkam.
AK ieteikums: Celt kvalifikāciju soļošanas un citu disciplīnu tiesnešiem, pirms tam
izsludinot informāciju, vai ir vēlme tiesnešiem celt savas licences starptautiskā līmenī.

LVS atbilde: Jau notiek tiesnešu kvalifikācijas celšanas kursi, ko organizē Latvijas
vieglatlētikas savienība.
AK ieteikums: Veicināt atbilstošu sacensību organizēšanu soļošanā, lai mērķtiecīgi
varētu izpildīt normatīvus uz EČ, PČ, OS. (Nepieciešami tiesneši ar starptautisko
soļošanas licenci.)

LVS atbilde: Lai veicinātu lielāku konkurenci mūsu augstas klases soļotājiem un lai
viņi spētu uzrādīt pēc iespējas labākus rezultātus un izpildīt Eiropas, Pasaules
čempionātu un Olimpisko spēļu normatīvus, veidojam sadarbību ar Baltijas vieglatlētikas

federācijām. Ņemot vērā, ka trūkst konkurence Latvijā labākajiem soļotājiem, viņiem ir
iespēja izrādīt konkurenci Baltijas valstu labākajiem soļotājiem un sasniegt augstus
rezultātus.
AK ieteikums: Palīdzēt sadarbību ar “Nordic sport” izvērst arī sporta klubu, sporta skolu
un individuālu sportistu apmērā, lai nodrošinātu labu inventāru arī citu sportistu vidū.
(Atlaides veidā produkcijai, varbūt var panākt kādu vienošanos ar izplatītājiem.)

LVS atbilde: “Nordic Sport” ir LVS sadarbības partneris, tāpēc ir iespēja veidot
sadarbību sporta skolām, stadioniem un manēžām. Ja ir kāda interese par produkcijas
iegādi no “Nordic Sport”, tad interesenti aicināti sazināties ar LVS biroju.
AK ieteikums: ideja aizgūta no ”Sporto visa klase”, vēlētos organizēt sporta nodarbības
dažādās skolās ar vieglatlētu piedalīšanos tieši specializācijas nodarbību vadīšanā. Ļoti
ērts veids, kā radīt interesi par katru disciplīnu atsevišķi.
• Būtu nepieciešami kādi suvenīri ar LVS simboliku.
• Kā arī erudīcijas spēli ar mazliet lielākām balvām.
• Skolotājiem izdales materiālus ar pamatiem, piem., šķēpa mešanā. (+/- uz kādām
3 lapām, izveidot sadarbībā ar elites atlētu treneru palīdzību).
• Ja pilsētā ir vairākas skolas, rast iespēju paviesoties vairākās skolās.

LVS atbilde: Jau tiek īstenots projekts Bērnu vieglatlētika jeb Kids Athletics, ko īsteno
sadarbībā ar veikalu tīklu Maxima un Latvijas Sporta federāciju padomi. Programmas
mērķis ir radīt prieku, aizrautību un interesi bērnos un jauniešos, nodarbojoties ar
vieglatlētiku. Bērnu vieglatlētikas dažādās aktivitātes ļauj jauniešiem atklāt un izprast
vieglatlētikas pamata disciplīnas – skriešanu, lekšanu un mešanu jebkurā vietā:
stadionā, rotaļlaukumā, sporta zālē, u.c. Kā arī iesaistīšanās dažādās sporta nodarbībās
bērnam var iemācīt neskaitāmas sociālās prasmes, kas noderēs visas dzīves garumā.”
AK jautājums:
Ja tiek finansēti, tad pēc kādiem kritērijiem tiek finansēti Latvijas vieglatlēti no LVS puses?
AK ieteikums: Ja neatbalsta un nav izstrādāti kritēriji, tad jāizstrādā kritēriji/normatīvi,
pēc kuriem sportists tiek atbalstīts. Piem.,: (Uztura bagātinātāji, Fizioterapeita
pakalpojumi, finansiāls atbalsts)

LVS atbilde: LVS tiešā veidā neatbalsta sportistus, jo tas neietilpst LVS funkcijās. Tomēr
LVS sadarbojas ar pašvaldībām, atbalstītajiem, lai piesaistītu finansējumu sportistu
sagatavošanās un sacensību periodā.
AK jautājums:
Kāpēc LVS posmi tiek rīkoti darba dienas pusdienas laikā vai pēcpusdienā? Lielākā daļa
Latvijas sportisti ir strādājoši un fiziski nevar paspēt uz sacensībām.

LVS atbilde: Paldies par priekšlikumu. Kalendārajā konferencē LVS juridiskie biedri to
izskatīs.
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AK jautājums:
Kāpēc Latvijas licencētiem skrējējiem ir jāmaksā par dalību šosejas skrējienā,
norisinās Latvijas čempionāts?

kurā

AK ieteikums: LVS vadībai ir jāvienojas ar sacensību organizētājiem, kad tie sportisti
kuri cīnās par Latvijas čempionāta titulu uzrādot LVS licenci, sacensībām tiek pielaisti bez
papildus maksas, kā tas notiek Latvijas čempionātā vieglatlētikā.

LVS atbilde: Pēc Eiropas čempionāta Berlīne notiks pārrunas ar sacensību
organizatoriem par iespējamo vienošanās par dalības maksas atcelšanu LVS licenzētājiem
sportistiem, lai nākamgad LVS licencētie sportisti piedalītos uz īpašiem nosacījumiem.
AK jautājums:
Kura sporta bāze (stadions) Latvijas izlasei un kandidātiem no LVS puses tiek nodrošināts
bez maksas? Šobrīd publiski šāda informācija nav pieejama.

LVS atbilde: Izlases dalībniekiem Rīgā tiek nodrošināts Arkādijas stadions vasarā un
Rīgas sporta manēža ziemā.
AK jautājums:
Sportistam, pārstāvot Latviju un LVS starptautiskās sacensībās, piemēram, Eiropas vai
pasaules čempionātos, ieskaitot pasaules čempionātu pusmaratonā un Eiropas kausus
10000m, pēc LVS statūtiem būtu obligāti jānodrošina persona, kas vada valsts izlases
komandu, lai sportistam nebūtu pašam jāveic LVS personāla, konkrēti sekretariāta
darbība. Sportistam nav jādomā par organizatoriskām lietām, bet jākoncentrējas un
jāgatavojas startam. Kāpēc tas netiek nodrošināts?
AK ieteikums: Ja netiek nodrošināts komandas pārstāvis no LVS sekretariāta, bet tiek
šim uzdevumam nozīmēts kāds no sportistiem, kuram var uzticēties, kurš pilnībā veiks
savu uzdevumu, tādā gadījumā LVS šis pārstāvis jānorīko kā LVS pārstāvis un jānodrošina
apmaksāts komandējums, lai sportistam būtu interese darboties un neviens netiktu
apbižots.

LVS atbilde: Eiropas čempionātā, Pasaules čempionātā vai citās nozīmīgākajās
sacensībās vadītāja izmaksas ir ļoti augstas (atkarībā no sacensībām tās svārstās no 600
līdz 2000 eiro). Katrās sacensībās ir dalībnieku un oficiāļu kvota. Ja izlases vadītāja
organizatoriskos uzdevumus uzņemas kāds no treneriem, kas nav ticis komandas sastāvā
finanšu vai vietas trūkuma dēl, izlases vadītājs var izvirzīt savā vietā šo treneri, kurš
sportistam varētu būt sacensību sektorā daudz vērtīgāks. Ja sportists vai treneris uzņemas
pildīt organizatoriskos jautājumus sacensību norises vietā, tad ietaupītās finanses var
novirzīt cita atlēta vai trenera ceļa vai dzīvošanas izdevumu segšanai. LVS mērķis ir katru
gadu nodrošināt jauniešu un junioru, kā arī pieaugušo sportistu dalību svarīgākajās
sacensībās visiem, kuri ir izpildījuši šo sacensību normatīvus, kā arī pēc iespējas vairāk šo
sportistu trenerus. Tam mērķim, kuru pagaidām izdodas realizēt sadarbībā ar
pašvaldībām, ir nepieciešami milzīgi līdzekļi un augstāk aprakstīts mehānisms palīdz šī
mērķa realizācijā.
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AK jautājums:
Sportists, pārstāvot Latviju un LVS starptautiskās sacensībās, piemēram, Eiropas vai
pasaules čempionātos, ieskaitot pasaules čempionātu pusmaratonā un Eiropas kausus
10000m, tērē savus personiskos līdzekļus organizatorisko jautājumu risināšanai, kurus
pēc LVS statūtiem bija jānodrošina LVS sekretariātam. Vai un kādā veidā sportists var
atgūt savus personiski ieguldītos finansiālos līdzekļus?

LVS atbilde: LVS no saviem finanšu līdzekļiem maksā sacensību organizatoriem summu
par sportistu, kurā ietilpst izmitināšana, transports no viesnīcas uz treniņiem, no lidostas
uz viesnīcu un atpakaļ, ēdināšanu utt. Viss, kas saistīts ar organizatoriskajiem
jautājumiem, tiek tālāk vērsts pie sacensību organizatoriem. Visa veida personiski
ieguldītos līdzekļus, ja vien tie nav pieļauti paša sportista kļūdas dēļ uzreiz tiek iesniegti
sacensību organizatoriem tālākai izskatīšanai.
AK jautājums:
Ja tiek, tad pēc kādiem kritērijiem tiek atbalstīti no LVS līdzekļiem privāti vieglatlētikas
sporta klubi to attīstībai?

LVS atbilde: Netiek atbalstīti.
AK jautājums:
Kādi ir šī gada vidējo un garo distanču attīstībai veiktie un plānotie darbi?

LVS atbilde: Vieglatlētika tiek attīstīta visa kopā, neatdalot atsevišķas disciplīnas.

DARBA ORGANIZĀCIJA
Komisija bija lemttiesīga, jo komisijas sēdē piedalījās vairāk nekā puse no komisijas
locekļiem.
Izsmeļošākas atbildes ir iespējams saņemt, personīgi vēršoties pie LVS biroja vai
jautājumus sūtot uz Latvijas Vieglatlētikas savienības Atlētu komisijas e-pastu
atletukomisija@athletics.lv
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