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1. 2019.gada 1.jūlija valdes sēdes protokola apstiprināšana
A.Lagzdiņš lūdz apstiprināt 2019.gada 1.jūlija valdes sēdes protokolu.
Balsojums:par - 6, pret - 0, atturas –0.
NOLEMJ : Apstiprināt 2019.gada 1.jūlija valdes sēdes protokolu.
2. Par LVS biroja darbību
A.Lagzdiņš informē, par LVS biroja ikdienas darbu.
Aktuāla problēma ir kvalificētu tiesnešu nodrošinājums sacensībās, to trūkuma rezultātā krītas
sacensību kvalitāte. Jāveicina tiesnešu apmācības, piesaistot kvalificētus speciālistus.
Informē par komunikācijas programmu/gradācijas līmeņiem, sadarbību ar sociālajiem
medijiem. Igaunijai laba sadarbība ar Delfi. Informē, ka ir izveidota prezidenta informatīvā
ikmēneša atskaite, kura katra mēneša beigās tiek elektroniski nosūtīta valdei, LVS komisijām,
juridiskajiem biedriem un LVS biroja darbiniekiem.
E.Krūms uzskata un izsaka viedokli, ka informācija par sacensībām savlaicīgi jāpublicē mājas
lapā.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
3. Par LVS 2019.gada ieņēmumu – izdevumu plāna izpildi
D.Miļkevičs informē par LVS ieņēmumu izdevumu plānu 2019.gadam, to ka tajā iekļautas 3
jaunas programmas – SOK Olimpiskās Solidaritātes projekts “Buenos Aires 2018”, Tehniskā
programma “Tokija – 2020”, kura paredzēta sporta inventāra iegādei, kopumā 22 olimpisko
spēļu kandidātiem un SOK Olimpiskās Solidaritātes projekts “Eiropas spēles Minska 2019”.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
4. Par LVS valdes izpildsekretariāta izveidi
A.Lagzdiņš informē, ka nolūkā savā darbībā pārņemt un īstenot IAAF un EAA labo praksi un
pieredzi, rosina valdei izveidot LVS izpildsekretariātu un ir izstrādāts LVS izpildsekretariāta
nolikums, kas elektroniski valdei tiks nosūtīts.izvērtēšanai un akceptēšanai.
Nolikums nosaka izpildsekretariāta kompetenci gadījumos, kad LVS valdes loceklim vai
izpildsekretariāta loceklim nav iespēju piedalīties LVS valdes sēdēs vai izpildsekretariāta sēdēs

klātienē, tajā skaitā nolikums nosaka LVS valdes locekļu un izpildsekretariāta locekļu
sagatavojamos dokumentus, kā arī LVS valdes locekļu un izpildsekretariāta locekļu pienākumus
un tiesības dalībai LVS valdes sēdēs un izpildsekretariāta sēdēs attālināti.
O.Kehris izsaka viedokli, ka izpildsekretariāta nolikumā jāatrunā, kad valdes balsojums var
notikt attālināti un par kāda satura jautājumiem var balsot tikai klātienē.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai.
5. Dažādi
D.Miļkevičs informē, ka saņemts Ētikas komisijas priekšsēdētājas Baibas Veisas iesniegums par
viņas atbrīvošanu no komisijas vadītājas amata.
A.Lagzdiņš lūdz balsot par Ētikas komisijas priekšsēdētājas Baibas Veisas atbrīvošanu no
komisijas vadītājas amata.
Balsojums:par - 6, pret - 0, atturas –0.
NOLEMJ : Atbrīvot Baibu Veisu no Ētikas komisijas priekšsēdētājas amata.
A.Lagzdiņš pateicas valdei par ierašanos uz sēdi un informē, ka par nākošo valdes sēdes norises
laiku informēs.
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