LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS
SAVIENĪBAS VALDES SĒDES
PROTOKOLS
2021. gada 6.septembrī
Sēde attālināti notiek Zoom platformā
Nr.8
Sēdē attālināti piedalās:
Valdes priekšsēdētājs: A.Lagzdiņš
Valdes locekļi: I.Zunda, L.Kreicere, A.Smočs, L.Beļikova, B.Bļodniece, M.Liguts
Sēdi vada: D.Miļkevičs
Protokolē: D.Migala
Darba kārtība:
1. Par 2021.gada 1.augusta valdes sēdes protokola apstiprināšanu
2. Par Latvijas izlases dalībnieku startu analīzi Tokijas Olimpiskajās spēlēs
3. Par noteikumiem, piedaloties LVS rīkotajās sacensībās un izlases sastāvos,
pamatojoties uz Covid 19 ierobežojumiem
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
1. 2021.gada 1.augusta valdes sēdes protokola apstiprināšana
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt 2021.gada 1.augusta valdes sēdes protokolu
Balsojums notiek elektroniski.
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NOLEMJ: Apstiprināt 2021.gada 1.augusta valdes sēdes protokolu.

2. Latvijas izlases dalībnieku startu analīze Tokijas Olimpiskajās spēlēs
D.Miļkevičs ziņo, ka lai izvērtētu XXXII Olimpiādes spēļu Tokija-2020 rezultātus un
veicinātu sadarbību gatavojoties XXXIII Olimpiādes spēlēm Parīze-2024, saņemts lūgums
no Latvijas Olimpiskās komitejas aizpildīt anketu un sniegt rezultātu analīzi par Latvijas
izlases dalībnieku startiem Tokijas Olimpiskajās spēlēs.
Notiek diskusijas par Latvijas izlases dalībnieku startiem Tokio.
D.Miļkevičs prezentē un lūdz balsot par XXXII XXXII Olimpisko spēļu Tokija – 2020
rezultātu analīzi.
Balsojums notiek elektroniski.
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NOLEMJ: Apstiprināt XXXII Olimpisko spēļu Tokija – 2020 rezultātu analīzi.
3. Noteikumi, piedaloties LVS rīkotajās sacensībās un izlases sastāvos,
pamatojoties uz Covid 19 ierobežojumiem
D.Miļkevičs informē par situāciju saistībā ar LVS turpmāk rīkotajām sacensībām Latvijā un
izlases izbraukumu sacensībām. LVS budžetā vasaras sezonā ir bijuši lieli izdevumi, lai segtu
Covid-19 testēšanu izlases dalībniekiem, dodoties uz sacensībām un atgriežoties Latvijā.
Tāpat sekojam līdzi un ņemam vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri nosaka dažādus
ierobežojumus, rīkojot sporta sacensības un publiskus pasākumus.
Ņemot vērā gan Latvijas valdības aicinājumu iedzīvotajiem vakcinēties pret Covid-19, gan
LVS centienus nodrošināt sacensību sezonu un samazināt ar Covid-19 saistītos budžeta
izdevumus, ir aicinājums izskatīt un apstiprināt šādu priekšlikumu:
No 2021.gada 1.novembra LVS rīkotajās sacensībās drīkst piedalīties un Latvijas izlases
sastāvā visās vecuma grupās var pārstāvēt sportisti un treneri, kuri:
- ir vakcinējušies pret Covid – 19;
- ir pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19;
- pēdējo 48 stundu laikā pirms pasākuma ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs;
- pēdējo 6 stundu laikā pirms pasākuma ir veikuši Covid-19 ātro antigēna testu un tas ir
negatīvs.
Sportisti un treneri izlases sacensībās ārzemēs Covid-19 testu, kas nepieciešams, lai
atgrieztos Latvijā, apmaksā no saviem līdzekļiem.
*Mainoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, LVS valde var pārskatīt un mainīt šos
noteikumus.
D.Miļkevičs lūdz balsot par priekšlikumu.
Balsojums notiek elektroniski.
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NOLEMJ: Apstiprināt “Noteikumi, piedaloties LVS rīkotajās sacensībās un izlases sastāvos no
2021. gada 1. novembra saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem”
Valdes sēdes vadītājs: Dmitrijs Miļkevičs
Protokoliste: Dita Migala

