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1. 22.02.2018. valdes sēdes protokola apstiprināšana
I.Radeviča lūdz apstiprināt 22.02.2018. valdes sēdes protokolu.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt 2018.gada 22.februāra valdes sēdes protokolu.
2. Apkopojums par 2018.gada Latvijas sacensībām
D.Miļkevičs informē par 2018.gada Latvijas sacensību norisi. Sacensību sezonas laikā, darba tiesiskās
attiecības tika pārtrauktas ar sacensību komercdirektoru Genādiju Ļebedevu, bet neskatoties uz apstākļiem,
sacensību sezona tika aizvadīta veiksmīgi. Sarīkoti 18 Latvijas čempionāti un 3 Baltijas čempionāti.
2018.gada 27.septembrī sarīkots Bērnu vieglatlētikas festivāls, kurā piedalījās 17 komandas no visiem
Latvijas reģioniem, kopā 170 dalībnieku. Sarīkoti 4 semināri par Bērnu vieglatlētikas programmu, kuros
piedalījās vairāk kā 350 interesentu. Semināri notika Ogrē, Liepājā, Bauskā un Daugavpilī.
Informē, ka ir izveidots sacensību kalendāra projekts 2019.gadam.
nodrošina medaļas un Latvijas čempionāta statusu.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Apkopojums par 2018.gada izlašu sacensībām
D.Miļkevičs informē par 2018.gada izlašu sacensībām. Visiem sportistiem, kuri bija izpildījuši normatīvus,
tika nodrošināta dalība Pasaules un Eiropas čempionātā. Informē par Eiropas U18 čempionāta rezultātiem un
Pasaules U20 čempionāta rezultātiem.
Par sadarbību ar pašvaldībām par līdzfinansējumu, nodrošinot dalību starptautiskajās sacensībās, vislabākā
sadarbība ar Liepāju.
I.Radeviča informē, ka bez pašvaldību atbalsta neiztikt, lai nodrošinātu sportistu dalību sacensībās un mērķa
piepildīšanu aizvest visus sportistus, kuri izpildījuši normatīvus.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.

4. 2019.gada sacensību kalendāra prezentācija
D.Miļkevičs prezentē 2019.gada sacensību kalendāra projektu un informē, ka 2019.gadā Pasaules
čempionāts Dohā notiks oktobrī, nevis kā parasti, augustā. Tāpēc kalendāra plānošana bija ļoti grūta –
piedaloties Treneru padomei, Jaunatnes komisijai, informācija tiek sūtīta Juridiskajiem biedriem, lai varētu
pieteikties sacensību rīkošanai. Sportland kausam plānoti 4 posmi, jo 2018.gadā piekto posmu atcēlām,
sakarā ar nepietiekamo dalībnieku ieinteresētību.
2019.gada jūnijā notiks Eiropas spēles Minskā, Baltkrievijā, vieglatlētikā pirmo reizi, piedalīsies 30 labākās
valstis, tajā skaitā arī Latvija. Projektu izstrādājusi EAA.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
5. Atlases kritēriji 2019.gada izlases sacensībām
D.Miļkevičs iepazīstina ar atlases kritērijiem 2019.gada sacensībām un informē, ka ir izskatījis sportistu
rangus IAAF sistēmā (vērtējams pozitīvi). 2019.gadā, sakarā ar Pasaules čempionātu sportisti varēs
izvēlēties vai piedalīties Prezidenta balvas izcīņā un Latvijas čempionātā, bet Eiropas komandu čempionātā
dalība būs obligāta.
I.Radeviča pauž viedokli, ka sportisti ir ieinteresēti startēt Latvijas čempionātā, jo šīs sacensības augsti
kotējas IAAF sistēmā (daudz ranga punkti nacionālajos čempionātos).
Balsojums: par – 7; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt atlases kritērijus 2019.gada izlases sacensībām
6.Kampaņa “Es atbalstu sportu”
I.Radeviča informē par kampaņu “Es atbalstu sportu”, kuru izstrādājusi LSFP un atbalsta sporta veidu
federācijas. Kampaņa ir par izmaiņām sporta nozarē. Ar izmaiņām likumdošanā sporta nozarei ir
samazinājušies zidojumi par apmēram 51%, bet gada griezumā samazinājums varētu būt pat 75%.
Iniciatīva mudina valdību veidot kompensējošu mehānismu, lai ziedojuma samazinājuma rezultātā neciestu
sportisti un viņu rezultāti, vai arī veikt izmaiņas likumdošanā, kas liktu palielināties ziedotāju interesei.
Informē par darba grupas izveidi Ministru kabinetā, kurā piedalās pati. Uzrunāts Eiropas čempionāta laikā
Latvijas prezidents R.Vējonis, apspriežot prioritātes sportā un atbalstu valdībā.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
7. Juridisko biedru pagaidu apstiprināšana
I.Radeviča informē par organizāciju “Kokneses sporta centrs” kurš vēlas kļūt par LVS juridisko biedru un
lūdz to uzņemt par pagaidu juridisko biedru.
Balsojums: par – 6; pret – 0; atturas – 1.
NOLEMJ: Uzņemt par pagaidu juriidisko biedru Kokneses sporta centru.
8. Dažādi
K.Gabaliņš – Briška izsaka viedokli par azartspēļu un bukmeikeru organizācijas kā finansiālos atbalstītājus.
Sacensībās izvietot savu reklāmu vai sacensību nosaukumu.
Balsojums: par – 7; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Pieaugušo sacensībā būtu pieļaujams, bērnu un jaunatnes nē.
I.Radeviča pateicas valdei par ierašanos uz sēdi un informā, ka ziņos par nākošo valdes sēdi.
Sēdi slēdz plkst.18:30
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