LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS
SAVIENĪBAS VALDES SĒDES
PROTOKOLS
2020. gada 19.novembrī
Sēde attālināti notiek Zoom platformā, plkst.16:00

Nr.5

Sēdē attālināti piedalās:
Valdes priekšsēdētājs: A.Lagzdiņš
Valdes locekļi: S.Pinkulis, A.Smočs, L.Beļikova, E.Krūms, O.Kehris
Pieaicinātie:
L.Madžuls,I.Bļusina
Sēdi vada: D.Miļkevičs
Protokolē: D.Migala
Darba kārtība:
1. 2020.gada 11.jūnija valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Atskaite par 2020.gada Latvijā rīkotajām sacensībām.
3. Atskaite par 2020.gada izlašu startiem.
4. 2021.gada sacensību kalendāra apstiprināšana.
5. 2021.gada izlases sacensību atlases kritēriju apstiprināšana.
6. Dažādi.
1. 2020.gada 11.jūnija valdes sēdes protokola apstiprināšana
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt 2020.gada 11.jūnija valdes sēdes
protokolu.
Balsojums:par – 6 , pret - 0, atturas – 0.
NOLEMJ : Apstiprināt 2020.gada 11.jūnija valdes sēdes protokolu.
2. Atskaite par 2020.gada Latvijā rīkotajām sacensībām
L.Madžuls sniedz informāciju par 2020.gadā Latvijā rīkotajām sacensībām. Ļoti sarežģīta
sacensību sezona, vasaras sezona sākās ar gandrīz divu mēnešu aizkavēšanos, tomēr izdevās
gandrīz pilna sacensību sezona. Kopumā sarīkoti 16 Latvijas čempionāti ziemas un vasaras
sezonā, 2 Baltijas līmeņa sacensības un 18 citas sacensības. Sakarā ar vīrusa Covid-19
izplatību un valstī noteiktajiem ierobežojumiem nenotika seši Latvijas čempionāti, kā arī
tradicionālās sacensības “Rīgas Kausi” un Bērnu vieglatlētikas festivāla fināls sākotnēji tika
pārcelts no maija uz novembri, šobrīd no novembra uz nākošā gada maiju.
L.Madžuls informē par sacensību dalībnieku skaitu, salīdzinot 2019.un 2020.gadu, dalībnieku
skaits 2020.gadā, ņemot vērā nenotikušo sacensību skaitu, saglabājas gandrīz līdzvērtīgs ar
2019.gadu. Ja būtu notikušas visas plānotās sacensības 2020.gadā, dalībnieku skaits
pārsniegtu 11 000. Sportland kausā jūlijā piedalījās vairāk kā 600 dalībnieku.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju par 2020.gadā Latvijā rīkotajām sacensībām.
3. Atskaite par 2020.gada izlašu startiem
D.Miļkevičs sniedz informāciju par 2020.gada izlašu startiem. Plānotas bija 18 sacensības,
kurās bija paredzēts piedalīties Latvijas izlasei. Vairākums no tiem atceltas, sakarā ar vīrusa
Covid-19 izplatību. Trīs no 2020.gada čempionāti ir pārcelti uz 2021.gadu – Pasaules
čempionāts telpās Ķīnā, Pasaules U20 čempionāts Kenijā un Eiropas U18 čempionāts Itālijā.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju par 2020.gada izlašu startiem.
4. 2021.gada sacensību kalendāra apstiprināšana
Sacensību direktors L.Madžuls prezentē 2021.gada sacensību kalendāru. Kalendārs izskatīts
Jaunatnes un Treneru komisijās, prezentēts LVS Kalendārajā konferencē.
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt 2021.gada sacensību kalendāru.
Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: apstiprināt 2021.gada sacensību kalendāru.

5. 2021.gada izlases sacensību atlases kritēriju apstiprināšana
D.Miļkevičs sniedz informāciju par izlases atlases kritērijiem uz 2021.gadu. 2021.gadā
paredzēti 23 čempionāti.
Atlases kritēriji apstiprināti Jaunatnes un Treneru komisijās, lūdz valdi izskatīt vispārējos
nosacījumus atlases kritērijiem.
Prezidenta balva un Eiropas komandu čempionāts obligāts starts, par attaisnojoša iemeslu
pamatojumu nepiedalīties sacensībās – valdes lēmums.
2021.gada Eiropas komandu čempionāts diemžēl Valmierā nenotiks, sakarā ar ieilgušajiem
būvniecības darbiem sporta objektu laicīgi nevarēs nodot ekspluatācijā, čempionāts notiks
Bulgārijā.
Citās sacensībās kur nav noteikti normatīvi, diskutējot ar Treneru komisiju, pieņemts lēmums,
ka sportistam jāizpilda vismaz meistarkandidāta līmenis dalībai sacensībās.
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt sacensību atlases kritērijus.
Balsojums:par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: apstiprināt 2021.gada izlases sacensību atlases kritērijus.
6. Dažādi
D.Miļkevičs informē, ka LVS izrādījusi interesi pieteikumā par Eiropas U18 čempionāta
rīkošanu Rīgā 2024.gadā, šodien notika darba grupa, kurā piedalījās arī pārējās valstis, kuras
izrādījušas interesi par šī čempionāta rīkošanu.
2023.gadā koncetrēsimies uz Eiropas komandu čempionāta norisi Valmierā un esam izrādījuši
interesi par Eiropas U20 vai Eiropas U23 čempionātu rīkošanas tiesībām.
A.Lagzdiņš informē par Daugavas stadionu – jauna vadība, kontakts izveidojies ļoti labs, viss
komplekss jāpabeidz 2022.gada beigās, apgūstot visus Eiropas Savienības struktūrfondus.
Attiecībā uz vieglatlētikas manēžu – Būvvalde apstiprinājusi būvprojektu minimālā sastāvā.
Esam saņēmuši projektēšanas iepirkuma tehnisko specifikāciju centrālajai arēnai un
iesildīšanās laukumam, strādājam pie ieteikumu un komentāru sniegšanas.
D.Miļkevičs informē par izmaiņām licencēšanas nolikumā. Licences dalās divās daļās – A un B
licence. A licence paliek nemainīga, tā nepieciešama, lai piedalītos Latvijas čempionātos, un
to var iegādāties sezonas sākumā vai pēc nepieciešamības, iegāde ir vienkāršota, izveidota
maksājuma sistēma, kur jebkurš sportists, treneris vai organizācija licenci var nopirkt līdzīgi
kā internetveikalā, veicot apmaksu vai pieprasot rēķinu. B licence tiek piešķirta automātiski
katram dalībniekam, kurš piedalās LVS un LVS juridisko biedru organizētajās sacensībās
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt Licencēšanas nolikumu.
Balsojums:par – 6, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: apstiprināt Licencēšanas nolikumu.
D.Miļkevičs informē par budžeta izpildi – nav bijuši daudz izbraukumu, neliela naudas
ekonomija, par papildus finansējuma saņemšanu no LSFP un LOK, sakarā ar Covid 19 seku
mazināšanu.
A.Lagzdiņš informē par izmaiņu procesiem LOK. Plānotas izmaiņas Olimpiešu sociālajā fondā
no 01.07.2021. un pārmaiņas attiecībā uz LOV. LOK grib nodot lielu daļu LOV darbības
funkciju federācijām. LVS jādomā par to, cik liela ir kapacitāte papildus finanšu plūsmas
apsaimniekošanā (atskaites, uzskaites, plānošana), par iekšējo resursu izmantošanu.
Valdes sēde tiek slēgta 17.30
Valdes sēdes vadītājs
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