LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2017. gada 13.septembrī
Plkst. 18:00
Stabu iela 18, Rīga, LV - 1011

Nr.6

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: I.Radeviča, J.Golubevs, S.Pinkulis, A.Smočs, A.Gitendorfs, E.Jakrins, A.Broks
Nav ieradušies:, I.Strautiņa – Ušakova, J.Upenieks, O.Kehris, L.Beļikova
Pieaicinātie: D.Miļkevičs, I.Bļusina, E.Krūms.
Sēdi vada: I.Radeviča
Protokolē: D.Migala
Sēdi atklāj: 16:00
Darba kārtība
1. 01.06.2017. valdes sēdes protokola apstiprināšana
2. Apkopojums par 2017.gada Latvijas vasaras sezonas sacensībām
3. Apkopojums par 2017.gada izlašu vasaras sezonas sacensībām
4. Atlases kritēriji 2018.gada izlases sacensībām, kontrolnormatīvu MT-4-ASM grupām apstiprināšana

5. Atlētu komisijas apstiprināšana
6. Sportistu licencēšanas nolikuma izmaiņu apstiprināšana
7. Sadarbības partneru Aizdevums.lv un Skandi Motors prezentācija
8. Juridiskā biedra pagaidu uzņemšana
9. Treneru apstiprināšana dalībai semināros Eiropā
10. Dažādi

1. 01.06.2017. 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 01.jūnija valdes sēdes protokolu.
2. Apkopojums par 2017.gada Latvijas vasaras sezonas sacensībām
D.Miļkevičs informē par 2017.gada vasaras sezonas sacensībām. Informē pat tiesnešu komisijas sanāksmi un
nolikuma izstrādi. Izsaka viedokli, ka sacensību tiesāšanu var veikt tikai kompetentas personas, kuras varētu
sertificēt ar LVS izsniegtu sertifikātu. Informē, ka Latvijas čempionāts šogad tika translēts TV tiešraidē, tā
veicinot skatītāju un interesentu pieaugumu. Izsaka viedokli par Prezidenta balvas formātu –Baltijas valstu
sacensības vai arī izskatāms variants iekļaut Baltkrieviju? Nepieciešams radīt labus apstākļus un konkurenci.
I.Radeviča par Prezidenta balvas un Rīgas kausu izvērtēšanu. Par iespēju Rīgas kausus organizēt LVS
pašiem.
Balsojums: par – 6 pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Apkopojums par 2017.gada izlašu vasaras sezonas sacensībām
I.Radeviča informē par 2017.gada sacensībām 2017.gada sezonā, nosaucot starptautiskās sacensības, kurās
piedalījusies Latvijas izlase.
E.Krūms informē par izdevumiem uz starptautiskajām sacensībām, lielākie izdevumi uz Eiropas komandu
čempionātu, uz kuru aizbraukuši vairāk kā 60 dalībnieku. Svarīgs faktors bijusi komandas saliedēšana un
kopības sajūta.
I.Radeviča informē par Atlētu komisijas iespējamo sastāvu un balsošanas rezultātu apkopojumu.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.

4. Atlases kritēriji 2018.gada izlases sacensībām.
E.Krūms informē, ka uz Pasaules čempionātu telpās ir ļoti augsti normatīvi. Par 2018.gada starptautiskajām
sacensībām.
D.Miļkevičs informē par līdzfinansējumu no pašvaldībām, savlaicīgi iesniedzot tām finansiālo pieprasījumu
2018.gadam.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Atkarībā no finansiālajām iespējām, nodrošināt maksimāli vairāk normatīvu izpildījušo sportistu
piedalīšanos sacensībās.
5. LVS atlētu komisijas sastāva apstiprināšana.
I.Radeviča informē, ka Latvijas čempionāta laikā notika balsojums par Atlētu komisijas sastāvu. Tika
iesniegti 11 pieteikumi, apstiprināts viens kandidāts no katras vieglatlētikas grupas (5 grupas).
Balsojums: par – 6; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt LVS atlētu komisijas sastāvu un komisijas priekšsēdētāju.
6. Sportistu licencēšanas nolikuma izmaiņu apstiprināšana.
D.Miļkevičs informē par licencēšanas nolikumu, par tā aktualizācijas nepieciešamību un izmaiņām tajā.
I.Radeviča iesaka juridiski noformulēt licencēšanas nolikumu un apstiprināt to kopā ar statūtu grozījumiem
2018.gada martā uz LVS kongresu.
Balsojums: par – 6; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai licencēšanas nolikuma un statūtu grozījumu apstiprināšanu.
7. Sadarbības partneru Aizdevums.lv un Skandi Motors prezentācija.
I.Bļusina prezentē Aizdevums.lv līgumu. Uz Latvijas čempionātu balvu fonds 1000,00 EUR. Ar Skandi
Motors noslēgts līgums par divu automašīnu lietošanu LVS saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju par Aizdevums.lv un Skandi Motors sadarbību.
8. Juridiskā biedra pagaidu uzņemšana.
I.Bļusina informē par sporta klubs “Ašais” vēlmi kļūt par juridisko biedru, radot iespēju juridiskā biedra
sacensības iekļaut LVS sacensību kalendārā.
S.Pinkulis ierosina izveidot juridisko biedru uzņemšanas kārtību.
A.Smočs izsaka viedokli par atgriezenisko saiti, ko varam dot pretī un ir atbalsts bērnu sportam.
I.Radeviča aicina balsot par sporta klubs “Ašais” uzņemšanu par pagaidu juridisko biedru.
Balsojums: par – 6; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Uzņemt sporta klubu “Ašais” par pagaidu juridisko biedru.
9. Treneru apstiprināšana dalībai Eiropas semināros.
I.Radeviča informē par iespēju treneriem pieteikties Eiropas semināriem un to ka informācija bija publicēta
LVS mājas lapā.
E.Krūms sniedz informāciju , ka kopumā pieteikušies 13 treneri.
Balsojums: par – 6; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt treneru semināru apmeklējumam D.Lauvu, A.Āboliņu un I.Iļjušinu.
10. Dažādi
I.Radeviča informē par Fair Play kustību, par LVS iesaistīšanos tajā. Aicina valdi iesaistīties Daugavas
stadiona projekta realizācijas norises gaitā.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
I.Radeviča pateicas valdei par ierašanos uz sēdi un informē, ka ziņos par nākošo valdes sēdi.
Sēdi slēdz plkst. 18:30
Valdes sēdes vadītāja

I.Radeviča

Protokoliste

D.Migala

