LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2017. gada 20.aprīlī
Plkst. 18:00
Stabu iela 18, Rīga, LV - 1011

Nr.4

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: I.Radeviča, J.Upenieks, A.Broks, J.Golubevs, L.Beļikova, O.Kehris, S.Pinkulis
Nav ieradušies: A.Smočs, A.Gitendorfs, E.Jakrins, I.Strautiņa - Ušakova
Pieaicinātie: D.Miļkevičs, I.Bļusina, G.Ļebedevs
Sēdi vada: I.Radeviča
Protokolē: D.Migala
Sēdi atklāj: 18:00
Darba kārtība
1. 23.03.2017. valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” rekonstrukcijas projekta prezentācija.
3. Ģenerālsekretāra G.Zālīša atbrīvošana no amata.
4. D.Miļkeviča pieņemšana darbā par ģenerālsekretāru.
5. LVS 2017.gada budžeta prezentācija.
6. Komisiju apstiprināšana.
7. Finanšu ministrijas uzņēmuma ienākuma nodokļa reforma.
8. Aktivitāšu plāns: Latvijas izlases izbraukuma sacensības, Latvijas izlases starti vietēja mēroga
sacensībās.
9. Sporta bāzes, kurās izlases dalībnieki trenēsies ziemas sezonā.
10. Jauno biedru uzņemšana ( Ādažu novada dome).
11. Dažādi
1. 23.03.2017. valdes sēdes protokola apstiprināšana
I.Radeviča lūdz apstiprināt 23.03.2017. valdes sēdes protokolu.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt 2017.gada 23.marta valdes sēdes protokolu.
2. VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” rekonstrukcijas projekta prezentācija
VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdes loceklis E.Martinsons prezentē VSIA
“Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” rekonstrukcijas projektu, informējot, ka 2019.gada
vasarā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi Centrālajā arēnā, kur varēs notikt pilnvērtīgi treniņi un
sacensības vieglatlētikā un 2020.gadā jūnijā tiks pabeigta vieglatlētikas manēžas būvniecība.
Par pārstāvi no LVS puses sadarbībai ar Daugavas stadionu izvirzīt A.Gitendorfu.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Ģenerālsekretāra G.Zālīša atbrīvošana no amata.
Latvijas Vieglatlētikas savienībā 2017.gada 29.martā saņemts G.Zālīša iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu
no ģenerālsekretāra pienākumu pildīšanas, sakarā ar valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Atbrīvot G.Zālīti no ģenerālsekretāra amata.
4. D.Miļkeviča pieņemšana darbā par ģenerālsekretāru.
I.Radeviča informē par D.Miļkeviča izvirzīšanu LVS ģenerālsekretāra amatam un lūdz valdi apstiprināt
D.Miļkeviču par ģenerālsekretāru.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt D.Miļkeviču LVS ģenerālsekretāra amatā.

5. LVS 2017.gada budžeta prezentācija.
D.Miļkevičs prezentē LVS 2017.gada budžetu, izstāstot pozīcijas, tās skaidrojot. Jāuzlabo sadaļa ar
sponsoriem, to piesaiste. Ziņo par izbraukuma sacensībām un to izmaksām.
O.Kehris – nepieciešams sadarboties ar reklāmdevējiem, jāuzrunā Rīgas Dome. Uzdod jautājumi, kuri ir
LVS pasākumi, kādi ir lielākie produkti, ko var paņemt no pasākumiem?
Izskan ierosinājums par plāna izstrādi četru gadu periodam, lai sasniegtu Eiropas līmeņa statusu.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Izskatīt ierosinājumu par plāna izstrādi četru gadu periodam.
6. Komisiju apstiprināšana.
D.Miļkevičs informē, ka darbojas trīs komisijas – treneru, jaunatnes un tiesnešu, kurām nepieciešams
izstrādāt vai aktualizēt nolikumus.
I.Radeviča ierosina ieviest vēl divas komisijas – ētikas un atlētu un uz nākamo valdes sēdi prezentēt
komisiju darbību un nolikumus.
I.Radeviča iesaka strādāt pie nolikumu izstrādes, lai varētu apstiprināt nolikumus.
Balsojums: par – 7; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt piecu komisiju izveidi un nolikumu izstrādi.
7. Finanšu ministrijas uzņēmuma ienākuma nodokļa reforma.
Jautājums pārcelts uz nākamo valdes sēdi.
8. Aktivitāšu plāns: Latvijas izlases izbraukuma sacensības, Latvijas izlases starti vietēja mēroga
sacensībās.
D.Miļkevičs un G.Ļebedevs informē par Latvijas izlases sacensībām, Latvijas izlases startiem vietēja
mēroga sacensībās.
I.Radeviča runā par iespēju piedalīties sacensībās iespējami vairāk normatīvu izpildījušo dalībnieku.
Balsojums: par – 7; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Atkarībā no finansiālajām iespējām, nodrošināt maksimāli vairāk normatīvu izpildījušo sportistu
piedalīšanos sacensībās.
9. Sporta bāzes, kurās izlases dalībnieki trenēsies ziemas sezonā.
D.Miļkevičs informē, ka sakarā ar Daugavas stadions slēgšanu uz rekonstrukciju un jaunas vieglatlētikas
manēžas būvniecības pabeigšanu 2020.gadā, ziemas mēnešos ir ļoti problemātiski treniņu apstākļi Latvijas
izlases dalībniekiem Rīgā. Vienīgā sporta bāze ziemas mēnešos ir Rīgas sporta manēža, kura nevar
nodrošināt pilnvērtīgus treniņu apstākļus.
O.Kehris izsaka priekšlikumu sadarbībai ar Rīgas Domi par vēl vienas vieglatlētikas manēžas būvniecību
Rīgā.
L.Beļikova piekrīt sadarbībai ar Rīgas Domi.
Balsojums: par – 7; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Izskatīt iespēju sadarbībai ar Rīgas Domi.
10. Jauno biedru uzņemšana (Ādažu novada dome)
I.Radeviča informē, ka ir saņemts iesniegums no Ādažu novada domes par uzņemšanu par pagaidu juridisko
biedru.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Uzņemt par Pagaidu juridisko biedru Ādažu novada domi.
11. Dažādi
I.Radeviča pateicas valdei par ierašanos uz sēdi un ierosina sasaukt nākamo valdes sēdi 2017.gada 01.jūnijā,
plkst.18.00, Rīgā, Stabu ielā 18.
Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: sasaukt nākamo valdes sēdi 2017.gada 01.jūnijā, plkst.18.00, Rīgā, Stabu ielā 18.
Sēdi slēdz plkst. 20:30
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