LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
KĀRTĒJĀ KONGRESA PROTOKOLS
2018.gada 28.martā
Rīgas Motormuzejs, Sergeja Eizenšteina ielā 8, Rīgā, LV-1079
Latvijas Vieglatlētikas savienības, turpmāk – LVS, kārtējo kongresu, turpmāk –
Kongress, sasauc LVS valdes priekšsēdētāja Ineta Radeviča.
LVS juridiskajiem biedriem par Kongresa sasaukšanu paziņots 2018.gada 13.februārī;
par Kongresa sasaukšanu paziņots elektroniski.
Kopējais LVS juridisko biedru skaits: 86.
Kongresā klātesošo LVS juridisko biedru skaits: 58.
KONGRESA DARBA KĀRTĪBA
10:00–11:00

Reģistrācija un rīta kafija

11:00–14:00

Kongress

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kongresa atklāšana un LVS valdes priekšsēdētājas apsveikuma runa
Apsveikumi
Mandātu komisijas un balsu skaitītāju nozīmēšana
Darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
Juridisko biedru apstiprināšana un izslēgšana
LVS 2017.gada kongresa protokola apstiprināšana
LVS 2017.gada pārskata ziņojums un ziņojums par 2017.gada budžeta izpildi
Revīzijas komisijas ziņojums
LVS komisiju ziņojumi
✓ Treneru padome
✓ Jaunatnes komisija
✓ Atlētu komisija
✓ Ētikas komisija
✓ Tiesnešu komisija
10. Debates un jautājumi par ziņojumiem
11. 2017.gada budžeta izpildes un gada pārskata apstiprināšana
12. 2018.gada sezonas galvenās iezīmes un budžeta projekts
13. Debates
14. Dažādi jautājumi
15. Nākamā LVS kongresa laika un vietas noteikšana
16. Kongresa slēgšana
14:00–15:00

Pusdienas

Reglaments:
Ziņotājiem līdz 10 min
Debates līdz 5 min
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1. Kongresa atklāšana un LVS valdes priekšsēdētājas apsveikuma runa
I.Radeviča sveic Kongresa dalībniekus, pateicas par ierašanos un novēl
produktīvu darbu. #vieglatlēti var
A.Smočs atklāj kongresu.
2. Apsveikumi
I.Bļusina izsaka gandarījumu par atsaucību, iesūtot apbalvojamo nominantu
kandidatūru pieteikumus, lai varētu godināt viņu ieguldīto darbu un profesionālos
sasniegumus. Informē, ka ikvienam juridiskajam biedram bija iespēja ieteikt
kandidātus vienā no kategorijām – biroja darbinieks, pasākumu un sacensību
organizatori vai tehniskie darbinieki. Paziņo, ka tiks saņemti pieci apbalvojumi:
Inārai Znūtiņai, Elitai Eglītei, Kristīnei Platacei, Valdim Šustam, Mārītei Vilcānei,
Dāvim.
Paldies visām sporta skolām un klubiem par iesaisti šajā projektā. Paldies visiem,
kuri saņēmuši apbalvojumus. Izsaka cerību, ka apbalvojumi būs papildus
motivācija turpmākajā darbā!
3. Mandātu komisijas un balsu skaitītāju nozīmēšana
I.Radeviča ierosina par balsu skaitītāju apstiprināt Līgu Dzeni.
NOLEMJ: vienbalsīgi par balsu skaitītāju apstiprināt Līgu Dzeni. Mandātu
komisija uzsāk darbu. Līga Dzene paziņo, ka izsniegti 64 mandāti. Klātesamība:
58 mandāti.
NOLEMJ: Kongress ir pilntiesīgs pieņemt lēmumus.
I.Radeviča lūdz par Kongresa vadītāju apstiprināt Dmitriju Miļkeviču un balsot par
to.
Balsojums: par 58, pret 0, atturas 0.
NOLEMJ: vienbalsīgi apstiprināt par Kongresa vadītāju Dmitriju Miļkeviču.
4. Darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
Nav saņemti priekšlikumi darba kārtības un reglamenta izmaiņām.
Balsojums: par 58, pret 0, atturas 0.
NOLEMJ: vienbalsīgi apstiprināt darba kārtību un reglamentu.
5. Juridisko biedru apstiprināšana un izslēgšana
D.Miļkevičs informē, ka saņemti 2 (divi) iesniegumi – no SIA “Burģis” un Cēsu
pilsētas sporta skolas par vēlmi izslēgt tos no juridisko biedru statusa un lūdz
balsot par to izslēgšanu.
Balsojums:par 58, pret 0, atturas 0.
NOLEMJ: vienbalsīgi izslēgt SIA “Burģis” un Cēsu pilsētas sporta skolu no
juridisko biedru statusa.
D.Miļkevičs informē, ka saņemti 12 (divpadsmit) iesniegumi – no Biedrības “Baltic
Events”, SIA “Nords Event Communications”, Rojas novada pašvaldības,
Biedrības “Engures sportam”, Biedrības “Olaines vieglatlētikas klubs”,
Vieglatlētikas kluba “Saturn7”, Biedrības “Skrien Latvija”, Rugāju sporta centra,
Cēsu novada pašvaldības, Vecumnieku novada domes, Ādažu novada domes,
Sporta kluba “Ašais” ar lūgumu uzņemt par juridiskajiem biedriem. Dod vārdu
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klātesošajiem juridisko biedru kandidātiem uzrunai – iepazīstināšana ar savu
pārstāvniecību un motivāciju kļūt par juridisko biedru.
D.Miļkevičs lūdz balsot par juridisko biedru uzņemšanu.
Balsojums: par 58, pret 0, atturas 0.
NOLEMJ: vienbalsīgi uzņemt Biedrību “Baltic Events”, SIA “Nords Event
Communications”, Rojas novada pašvaldību, Biedrību “Engures sportam”,
Biedrību “Olaines vieglatlētikas klubs”, Vieglatlētikas klubu “Saturn7”, Biedrību
“Skrien Latvija”, Rugāju sporta centru, Cēsu novada pašvaldību, Vecumnieku
novada domi, Ādažu novada domi, Sporta klubu “Ašais” par juridiskajiem
biedriem.
6. LVS 2017.gada kongresa protokola apstiprināšana
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt 2017.gada kongresa protokolu.
Balsojums: par 58, pret 0, atturas 0.
NOLEMJ: vienbalsīgi apstiprināt 2017.gada kongresa protokolu.
7. LVS 2017.gada pārskata ziņojums un ziņojums par 2017.gada budžeta izpildi
D.Miļkevičs informē, ka LVS sastāvā ir 86 (astoņdesmit seši) juridiskie biedri. Ziņo
par 2017.gada budžeta izpildi.
I.Radeviča informē par 2018.gada sezonas galvenajām iezīmēm un 2018.gada
budžeta projektu.
8. 2018.gada sezonas galvenās iezīmes un 2018.gada budžeta projekts
D.Miļkevičs ziņo par 2018.gada budžeta projektu, plānotajiem ieņēmumiem un
izdevumiem, naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 01.janvāri.
9. Revīzijas komisijas ziņojums
Revīzijas komisijas vadītāja Anna Titova ziņo, ka SIA “Revidentes Olgas
Kurašovas birojs” veica LVS finansiāli-saimnieciskās darbības auditu. LVS sastāvā
2017.gadā bijuši 76 juridiskie biedri, juridiskās personas – sporta skolas un klubi.
Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par finanšu stāvokli uz
2017.gada 31.janvāri.
10. Debates un jautājumi par ziņojumiem
Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa un
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore Diāna Zaļupe ziņo par
Latvijas Olimpiskās komitejas rezolūciju, aicina uz savstarpēju sadarbību starp
federācijām, pašvaldībām un valsts institūcijām.
11. 2017.gada budžeta izpildes un gada pārskata apstiprināšana
D.Miļkevičs lūdz balsot par 2017.gada budžeta izpildes un gada pārskata
apstiprināšanu.
Balsojums: par 58, pret 0, atturas 0.
NOLEMJ: vienbalsīgi apstiprināt 2017.gada budžeta izpildes un gada pārskatu.
12. 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana
D.Miļkevičs lūdz balsot par 2018.gada budžeta projekta apstiprināšanu.
Balsojums: par 58, pret 0, atturas 0.
NOLEMJ: vienbalsīgi apstiprināt 2017.gada budžeta izpildes un gada pārskatu.
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13. LVS komisiju ziņojumi
Treneru padome – ziņo Mārcis Štrobinders, pateicas par darbu iepriekšējam
komisijas priekšsēdētājam Guntaram Gailītim, informē par komisijas sastāvu,
pateicas viņiem par darbu un novēl panākumus turpmākajā darbībā.
Jaunatnes komisija – Jaunatnes komisijas ziņojums, pateicība līdzšinējai komisijas
vadītājai Ilzei Stukulei, kura sniedz pārskatu par aizvadītās sezonas sacensībām.
Artūrs Priževoits, esošais Jaunatnes komisijas vadītājs, ziņo par 2018.gada
galvenajām sacensībām.
Atlētu komisija – Atlētu komisijas ziņojums, komisijas priekšsēdētāja Līna Mūze
ziņo par komisijas sastāvu, pienākumiem, tiesībām, mērķiem. Informē, kā tika
ievēlēts komisijas sastāvs.
Ētikas komisija – Ētikas komisijas ziņojums, komisijas priekšsēdētāja Baiba Veisa
ziņo par komisijas izveidi, sastāvu, apstiprināto nolikumu, rosina ieviest ētikas
kodeksu. Informē par galvenajiem uzdevumiem un saņemtajiem iesniegumiem.
Aicina juridiskos biedrus būt uzmanīgiem pret izteikumiem publiskajā vidē.
Tiesnešu komisija – Tiesnešu komisijas ziņojums, tiesnešu komisijas
priekšsēdētājs Zigurds Kincis ziņo par izstrādāto nolikumu, par komisijas sastāvu,
aizvadīto tiesnešu semināru Jēkabpilī, U20 sacensībām Baltkrievijā un iegūto
pieredzi.
14. Debates un jautājumi par ziņojumiem
Debatēs par ziņojumiem neviens neizsakās. Debates slēdz.
15. Par grozījumiem LVS statūtos
I.Radeviča ziņo par grozījumiem LVS statūtos. Redakcionāli veikti astoņi
gramatiski kļūdu labojumi.
Informē par Statūtu 1.6.punkta izteikšanu šādā redakcijā: ”LVS logo veido trīs
stilizēti latviešu alfabēta burti “LVS”, virs kuriem lokā izkārtotas trīs zvaigznītes.
Logo labajā pusē ir uzraksts “LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBA” (vārdi
izkārtoti viens aiz otra). Logo pamata krāsa ir Latvijas karoga krāsa.”
Informē par Statūtu 1.3.punkta izteikšanu šādā redakcijā: “Savā darbībā LVS
vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saviem statūtiem, IAAF
konstitūcijas un noteikumiem, kā arī ievēro Olimpiskās Hartas un Pasaules
Antidopinga kodeksa principus.”
Informē, ka Statūti papildināti ar 8.2.punktu: “Ja par LVS valdes priekšsēdētāju
ievēlēta sieviete, tad vismaz vienam no LVS valdes priekšsēdētāja vietniekiem
jābūt vīrietim. Ja par LVS valdes priekšsēdētāju ievēlēts vīrietis, tad vismaz
vienam no LVS valdes priekšsēdētāja vietniekiem jābūt sievietei.”
Informē, ka Statūti papildināti ar 8.3.punktu: “Viena un tā pati persona nedrīkst
būt ievēlēta par LVS valdes priekšsēdētāju, LVS valdes priekšsēdētāja vietnieku
vai LVS valdes locekli vairāk kā 3 (trīs) reizes (katrā amata pozīcijā atsevišķi).
Kopumā viena un tā pati persona nedrīkst būt ievēlēta par LVS valdes
priekšsēdētāju, LVS valdes priekšsēdētāja vietnieku vai LVS valdes locekli vairāk
kā 5 (piecas) reizes (skaitot visas amata pozīcijas kopā; neatkarīgi no tā, kādā
amatā persona tikusi ievēlēta).”
16. Debates par grozījumiem LVS statūtos
Debatēs par grozījumiem LVS statūtos neviens neizsakās. Debates slēdz.
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17. Statūtu grozījumu apstiprināšana
I.Radeviča lūdz apstiprināt Statūtu grozījumus un balsot par to. Balsojumā
piedalās 58 juridiskie biedri.
Balsojums: par 58, pret 0, atturas 0.
1. Vienbalsīgi pieņemt piedāvātos Statūtu grozījumus
2. Iesniegt grozītus Statūtus ierakstīšanai Biedrību un uzņēmumu reģistrā.
18. Dažādi jautājumi
Sporta klubs “Ašais” vadītājs Austris Āboliņš uzdod jautājumu par VIIS sistēmu
attiecībā uz sporta organizācijas pārstāvniecību.
19. Nākamā Kongresa laika un vietas noteikšana
D.Miļkevičs izsaka viedokli, ka par nākošā kongresa vietu noteikt 2019.gada
martu, Rīgu.
20. Kongresa slēgšana
A.Smočs slēdz Kongresu.
Kongresu slēdz 13.40

LVS viceprezidents

A.Smočs

Protokolētājs

D.Migala
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