LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 13.februārī
Plkst. 16:00
Stabu iela 18, Rīga, LV - 1011

Nr.2

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: A.Smočs, E.Jakrins, L.Beļikova, A.Gitendorfs, O.Kehris, J.Golubevs
Nav ieradušies:, I.Strautiņa – Ušakova, A.Broks, J.Upenieks, S.Pinkulis
Pieacināti: O.Garkājs, V.Lācis, A.Lagzdiņš, E.Martinsons, I.Bļusina, K.Gabaliņš - Briška
Sēdi vada: A.Smočs
Protokolē: D.Migala
Sēdi atklāj: 16:00
Darba kārtība:
1. 31.01.2019. valdes sēdes protokola apstiprināšana
2. LVS valdes locekļa – viceprezidenta Jāņa Upenieka iesnieguma izskatīšana
3. LVS valdes sastāva turpmākās darbības izvērtējums
4. LVS goda prezidenta Arņa Lagzdiņa kandidatūras izvērtēšana LVS prezidenta amatam
5. Viktora Lāča iesnieguma izskatīšana
6. Treneru algas 2019
6. Dažādi
1. 31.01.2019. valdes sēdes protokola apstiprināšana
A.Smočs lūdz apstiprināt 31.01.2019. valdes sēdes protokolu.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt 2019.gada 31.janvāra valdes sēdes protokolu.
2. LVS valdes locekļa – viceprezidenta Jāņa Upenieka 05.02.2019. iesnieguma
izskatīšana
D.Miļkevičs informē, ka 2019.gada 7.februārī saņemts Jāņa Upenieka iesniegums par
atkāpšanos no Latvijas Vieglatlētikas savienības valdes locekļa un viceprezidenta amata.
NOLEMJ: pieņemt zināšanai
3. LVS valdes sastāva turpmākās darbības izvērtējums
A.Smočs - LVS ikgadējā kongresā, ņemot vērā, ka I.Radeviča un J.Upenieks ir pārtraukuši
pienākumu pildīšanu LVS valdē, notiks prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas. Valdes locekļi
piekrīt, ka nākamajā ikgadējā kongresā nepieciešams ievēlēt prezidentu un viceprezidentu.
LVS statūtos noteikts, 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. Valde ir
uzrunājusi Ludmilu Beļikovu kandidēt viceprezidenta amata pildīšanai.
13.02.2019.juridiskajiem biedriem jānosūta informatīva vēstule par LVS kongresa norisi.
A.Smočs lūdz balsot par nepieciešamību rīkot vēlēšanas.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: atbalstīt nepieciešamību rīkot vēlēšanas LVS ikgadējā kongresā 27.03.2019.
4. LVS goda prezidenta Arņa Lagzdiņa kandidatūras izvērtēšana LVS prezidenta
amatam

A.Smočs lūdz A.Lagzdiņu izteikt viedokli par viņa lēmumu uzņemties Latvijas Vieglatlētikas
savienības prezidenta amata pildīšanu. A.Lagzdiņš bijis LVS prezidents divu termiņu garumā.
A.Lagzdiņš izsaka viedokli, ka svarīgs ir juridisko biedru atbalsts, ir gatavs strādāt komandā,
nepieciešamos darbus jāsadala starp valdes locekļiem.
A.Smočs izsaka viedokli, ka līdz ikgadējam kongresam 27.martā jāveic informatīvas pārrunas ar
juridiskajiem biedriem.
O.Kehris izsaka viedokli, ka A.Lagzdiņa kandidatūras izvirzīšanai nepieciešams valdes atbalsts.
A.Smočs lūdz balsot par valdes atbalstu A.Lagzdiņa kandidatūrai LVS prezidenta amatā.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
Nolemj: atbalstīt A.Lagzdiņa kandidatūru LVS prezidenta amatā.
5. Viktora Lāča iesnieguma izskatīšana
D.Miļkevičs informē, ka 2019.gada 13.februārī saņemts Viktora Lāča iesniegums par viņa
kandidatūras izskatīšanu valdes locekļa amatam.
V.Lācis informē, ka ir aktīvi iesaistījies LVS attīstības procesos, regulāri tiekoties ar atbildīgās
nozares ministriem un amatpersonām, veicinot vieglatlētikas attīstību Latvijā un ārpus tās. Valdes
locekļa amats dotu iespēju pārstāvēt vieglatlētikas sabiedrību visaugstākajā līmenī.
Izsaka viedokli, ka varētu būt kā saikne starp Treneru padomi, Jaunatnes komisiju un valdi.
Nolemj: pieņemt informāciju zināšanai.
6. Treneru algas 2019
D.Miļkevičs informē, ka ir izvērtēts un izveidots saraksts ar treneriem, kuriem pēc ranga
pienākas finansējums darba algām.
A.Smočs lūdz balsot par treneru darba algām 2019.gadam.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt treneru darba algas 2019.gadam.
7. Dažādi
D.Miļkevičs informē, ka saņemts iesniegums no Ozolnieku sporta skolas par uzņemšanu par
juridisko biedru.
A.Smočs lūdz balsot par Ozolnieku sporta skolu, kā pagaidu juridisko biedru.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt Ozolnieku sporta skolu par pagaidu juridisko biedru.
D.Miļkevičs informē par sagatavoto vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam, Finanšu
ministram un Izglītības un zinātnes ministrei “Par Latvijas vieglatlētikas izlases dalību Eiropas
komandu čempionātā”, tajā skaitā Latvijas vieglatlētikas izlases treniņu nometni Latvijā pirms
čempionāta.
A.Smočs lūdz balsot par vēstules nosūtīšanu adresātiem.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
K.Gabaliņš – Briška sniedz informāciju, ka uz Eiropas čempionātu telpās, kas notiks no 1. līdz
3.martam Glāzgovā, Lielbritānijā, normatīvus ir izpildījuši 5 dalībnieki, kuri normatīvus izpildījuši
2019.gadā. Tuvu normatīviem ir 3 dalībnieki.
A.Smočs lūdz balsot par LVS finansējuma piešķiršanu dalībniekiem, kuri normatīvu izpildījuši
2019.gadā.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ:piešķirt LVS finansējumu dalībniekiem, kuru Eiropas čempionāta normatīvu izpildījuši
2019.gadā.
A.Smočs pateicas valdei par ierašanos uz sēdi un informē, ka par nākošo valdes sēdes norises
laiku informēs.
Sēdi slēdz plkst. 18:40
Valdes sēdes vadītājs
A.Smočs
Protokoliste

D.Migala

