LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2017. gada 01.jūnijā
Plkst. 18:00
Stabu iela 18, Rīga, LV - 1011

Nr.5

Sēdē piedalās:
Valdes locekļi: I.Radeviča, J.Upenieks, J.Golubevs, L.Beļikova, O.Kehris, S.Pinkulis, A.Smočs,
A.Gitendorfs, E.Jakrins
Nav ieradušies:, I.Strautiņa – Ušakova, A.Broks
Pieaicinātie: J.Dukšinskis, D.Miļkevičs, I.Bļusina, G.Ļebedevs, V.Lācis, B.Veisa, E.Krūms, Z.Kincis,
S.Šatohina
Sēdi vada: I.Radeviča
Protokolē: D.Migala
Sēdi atklāj: 16:00
Darba kārtība
1. 20.04.2017. valdes sēdes protokola apstiprināšana
2. Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka J.Dukšinska prezentācija par ieceri izstrādāt
būvprojektu vieglatlētikas manēžas un administratīvā bloka izveidei Daugavpilī
3. Izlases direktora prezentēšana
4. Apkopojums par tikšanos ar M.Kučinski un Atbalsta vēstule Eiropas komandas čempionātam
5. LVS komisijas
6. LVS sadarbības piedāvājuma prezentācija
7. Izlašu vasaras sacensības
8. I.Bļusinas atskaite par EAA Stratēģiskās komunikācijas komisijas sanāksmi un sadarbības
piedāvājumu potenciālajiem sponsoriem
9. Dažādi
1. 20.04.2017. valdes sēdes protokola apstiprināšana
I.Radeviča lūdz apstiprināt 20.04.2017. valdes sēdes protokolu.
Balsojums: par – 9, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt 2017.gada 20.aprīļa valdes sēdes protokolu.
2. Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka J.Dukšinska prezentācija par ieceri izstrādāt
būvprojektu vieglatlētikas manēžas un administratīvā bloka izveidei Daugavpilī
Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis prezentē ieceri izstrādāt būvprojektu
vieglatlētikas manēžas un administratīvā bloka izveidei Daugavpilī.
I.Radeviča ierosina pieņemt zināšanai un sadarboties ar LVS valdi šī projekta īstenošanā.
Balsojums: par – 9, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai un veicināt sadarbību.
3. Izlases direktora prezentēšana.
I.Radeviča informē par E.Krūma izvirzīšanu LVS izlases direktora amatam un lūdz valdi apstiprināt
E.Krūmu par izlases direktoru.
NOLEMJ: Apstiprināt E.Krūmu izlases direktora amatā.
4. Apkopojums par tikšanos ar M.Kučinski un atbalsta vēstule Eiropas komandas čempionātam.
I.Radeviča informē par tikšanos ar Latvijas Republikas Ministru prezidentu Māri Kučinski, par atbalsta
vēstules Eiropas komandu čempionātam iesniegšanu Latvijas Republikas Ministru prezidentam, Izglītības un
zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai.
I.Radeviča informē, ka lūgums par finansiālo atbalstu Eiropas komandu čempionātam jāprezentē
Nacionālajā sporta padomes sēdē 14.jūnijā, sniedzot savu viedokli.

I.Radeviča izsaka viedokli, ka labi būtu aizvest visus, kuri kvalificējušies dalībai un atkarībā no
finansiālajām iespējām, nodrošināt maksimāli vairāk normatīvu izpildījušo sportistu piedalīšanos.
Balsojums: par – 9, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: Atkarībā no finansiālajām iespējām, nodrošināt maksimāli vairāk normatīvu izpildījušo sportistu
piedalīšanos sacensībās.
5. LVS komisijas.
I.Radeviča informē, ka 20.04.2017. valdes sēdē tika apstiprināta piecu komisiju (jaunatnes, tiesnešu, treneru,
atlētu un ētikas) izveide.
Tiesnešu komisijas priekšsēdētāja kandidāts Z.Kincis informē par gatavību vadīt Tiesnešu komisiju, izstrādāt
nolikumu, prezentē savu līdzšinējo darbību kā galvenais tiesnesis Latvijas un starptautiska mēroga
sacensībās, gatavs uzņemties iniciatīvu.
I.Radeviča pauž pozitīvu viedokli par Z.Kinča vēlmi darboties Tiesnešu komisijā, vadīt to un lūdz valdi
apstiprināt Z.Kinci par Tiesnešu komisijas priekšsēdētāju.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt Z.Kinci par Tiesnešu komisijas priekšsēdētāju.
Ētikas komisijas priekšsēdētāja kandidāte Baiba Veisa informē par savu profesionālo darbību, gatavību vadīt
Ētikas komisiju, prezentē nolikumu un izsaka priekšlikumus par savas komisijas piecu personu sastāvā
izveidi.
I.Radeviča informē par B.Veisas profesionalitāti un lūdz valdi apstiprināt Baibu Veisu par Ētikas komisijas
priekšsēdētāju.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt B.Veisu par Ētikas komisijas priekšsēdētāju.
D.Miļkevičs informē par esošo treneru padomes sastāvu. Informē, ka ir izstrādāts Treneru padomes
nolikums.
I.Radeviča pauž pozivīvu viedokli par M.Štrobindera ievēlēšanu un lūdz valdi apstiprināt M.Štrobinderu par
Treneru padomes priekšsēdētāju.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Apstiprināt Mārci Štrobinderu par Treneru padomes priekšsēdētāju.
I.Radeviča informē par Atlētu komisijas izveidi, kuru pārstāvētu atlēti no visiem disciplīnu veidiem.
S.Pinkulis pauž viedokli, ka komisijai jābūt aktīvai.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Noteikt potenciālo kandidātu pieteikšanos līdz 23.jūlijam un balsošanu Latvijas čempionāta
laikā 29. – 30.jūlijā.
I.Radeviča informē, ka līdz šim Jaunatnes komisiju vada I.Stukule, iesaka to vadīt līdz gada beigām, pēc tam
risināt komisijas tālāko darbību.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: I.Stukulei turpināt vadīt Jaunatnes komisiju līdz 2017.gada beigām.
6. LVS sadarbības piedāvājuma prezentācija
V.Lācis sniedz informāciju par savu sporta skolu (V.Lāča sporta skola). Informē par iespēju sadarboties ar
potenciālajiem sponsoriem.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Izskatīt iespējamās sadarbības iespējas ar “iespējamajiem sponsoriem.
7. Izlašu vasaras sacensības.
E.Krūms informē par Latvijas izlases sacensībām, Latvijas izlases startiem vietēja mēroga sacensībās
(saskaņā ar pielikumu).
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai un iepazīties ar E.Krūma izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem.

8. I.Bļusinas atskaite par EAA Stratēģiskās komunikācijas komisijas sanāksmi un sadarbības
piedāvājumu potenciālajiem sponsoriem.
I.Bļusina informē par EAA Stratēģiskās komunikācijas komisijas sanāksmi, kuru apmeklējusi, jauno
finansējuma sistēmu, par pasaules un Eiropas rekordu pārskatīšanu, par kvalificēšanos Eiropas un pasaules
mēroga sacensībām kārtību.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai I.Bļusinas sniegto informāciju.
9. Dažādi
I.Radeviča informē par saņemto vēstuli no L.Olijaras, lūdz Ētikas komisijai to izskatīt un sniegt atbildi.
Balsojums: par – 9; pret – 0; atturas – 0.
NOLEMJ: Uzdot Ētikas komisijai sniegt rakstisku atbildi L.Olijarai.
I.Radeviča pateicas valdei par ierašanos uz sēdi.
Sēdi slēdz plkst. 20:30
Valdes sēdes vadītāja

I.Radeviča

Protokoliste

D.Migala

