LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2020. gada 11.jūnijā
Sēde attālināti notiek Zoom platformā, plkst.12:00

Nr.4

Sēdē attālināti piedalās:
Valdes priekšsēdētājs: A.Lagzdiņš
Valdes locekļi: A.Smočs, E.Jakrins, E.Krūms, L.Beļikova, S.Pinkulis, J.Golubevs, O.Kehris.
Pieaicinātie: L.Madžuls, I.Bļusina
Sēdi vada: D.Miļkevičs
Protokolē: D.Migala
Darba kārtība:
1. 2020.gada 19.marta valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. LVS 2020.gada budžeta projekta izskatīšana.
3. LVS 2019.gada pārskata ziņojuma izskatīšana.
4. LVS 2020.gada vasaras sezonas kalendāra plāna apstiprināšana.
5. LVS punktu sistēmas treneru rangu noteikšanai apstiprināšana.
6. Juridiskā biedra, vieglatlētikas skolas “Jūdze” iesnieguma izskatīšana.
7. Dažādi.
1. 2020.gada 19.marta valdes sēdes protokola apstiprināšana
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt 2020.gada 19.marta valdes sēdes protokolu.
Balsojums:par – 8, pret - 0, atturas – 0.
NOLEMJ : Apstiprināt 2020.gada 19.marta valdes sēdes protokolu.
2. LVS 2020.gada budžeta projekta izskatīšana.
D.Miļkevičs prezentē LVS ieņēmumu izdevumu plānu 2020.gadam.
D.Miļkevičs prezentē jauno finanšu plānošanas pārlūku lai vieglāk pārvaldītu finanšu procesu.
D.Miļkevičs informē, ka turpinās sadarbība ar “Maxima Latvija”.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai.
3. LVS 2019.gada pārskata ziņojuma izskatīšana.
A.Lagzdiņš prezentē 2019.gada pārskata ziņojumu un tajā iekļauto informāciju. “2019.gadā
kongresā iezīmējām 5 galvenās prioritātes kontekstā ar EAA noteiktajām galvenajām jomām.
Lai realizētu divu pīlāru stratēģiju, LVS darbībai, līdzīgi kā EAA, jābūt vērstai trīs galvenajās
jomās:
1) finansējums un budžets;
2) sacensību programmas pilnveidošana un efektivitāte;
3) vieglatlētikas nozīmes stiprināšana sabiedrībā”.
A.Lagzdiņš informē, ka ir izveidoti visu komisiju nolikumi, nosakot komisiju darbības mērķus un
uzdevumus, sastāvu un darba organizāciju. Visām struktūrām turpmāk vienots apzīmējums –
komisijas. Informē par pārstāvju dalību starptautisko semināros un konferencēs un LVS
sarīkotajiem izglītības pasākumiem.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai 2019.gada pārskata ziņojumā ietverto informāciju.
4. LVS 2020.gada vasaras sezonas kalendāra plāna apstiprināšana.
Sacensību direktors L.Madžuls prezentē 2020.gada vasaras sezonas kalendāro plānu.
S.Pinkulis uzdod jautājumu:”Cik aktīvi ir juridiskie biedri, organizējot viņu rīkotās sacensības
pēc koronavīrusa Covid-19” ierobežojumu atcelšanas?”
E.Krūms informē, ka Carnikavas novada pašvaldība organizē slēgtās sacensības.

L.Beļikova informē, ka Balvu sporta skola 17.jūnijā plāno rīkot Starpnovadu sporta skolu
(Madona-Balvi-Jēkabpils) atklātās Spēles vieglatlētikā, norādot dalībnieku skaitu, lai tiktu
ievēroti valstī noteiktie ierobežojumi.
L.Madžuls informē, ka aktīvākie organizatoti ir Ogres novada sporta centrs, sadarbībā ar Ogres
novada pašvaldību, kuri savā sacensību kalendārā iekļāvuši Ogres novada sporta centra
atklātās sacensības visu vecumu grupām.
Balsojums:par – 8, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: apstiprināt 2020.gada vasaras sezonas kalendāra plānu.
5. LVS punktu sistēmas treneru rangu noteikšanai apstiprināšana.
D.Miļkevičs prezentē LVS punktu sistēmas nolikumu treneru ranga apstiprināšanai. Nolikums
nosaka punktu sistēmu treneru ranga noteikšanai un tas tiek piemērots treneru atalgojuma
sadalei. Punkti treneriem summējas no 3 (trīs) labākajiem sportistiem (neatkarīgi no sportistu
vecuma). Lēmumu par treneru atalgojumu lemj valde. D.Miļkevičs izsaka priekšlikumu
atalgojuma sarakstā iekļaut arī izcilāko sportistu trenerus, kuru audzēknis sasniedzis 1200
punktus World Athletics Pasaules rangā.
Balsojums: par – 8, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: apstiprināt LVS punktu sistēmu treneru rangu noteikšanai.
6. Juridiskā biedra, vieglatlētikas skolas “Jūdze” iesnieguma izskatīšana.
D.Miļkevičs informē, ka saņemts iesniegums no juridiskā biedra, vieglatlētikas skolas “Jūdze”
par izstāšanos no juridiskajiem biedriem, sakarā ar tās vadītāja G.Gutpelca došanos mūžībā.
Nav neviena pārstāvja, kurš būtu gatavs turpināt viņa vadīto darbu, tāpēc pieņemts šāds
lēmums.
Balsojums:par – 8, pret – 0, atturas – 0.
NOLEMJ: izslēgt vieglatlētikas skolu “Jūdze” no juridisko biedru statusa.
7. Dažādi.
D.Miļkevičs informē par Eiropas komandu čempionāta norisi 2021.gadā, par to, ka nedēļas laikā
no EAA tiks saņemta atbilde par pasākuma norises gala noteiktajiem datumiem, sakarā ar
2021.gada blīvo sacensību grafiku.
D.Miļkevičs informē, ka Sadarbības partneris SIA “Green Motors” nolēmis sadarbību neturpināt.
Lūdz valdes atbalstu par autotransporta jautājuma risināšanu, lai tiktu nodrošināta sacensību
norise.
A.Lagzdiņš izsaka pateicību D.Miļkevičam un L.Madžulim par ieguldīto darbu Eiropas komandu
čemionāta pieteikuma sagatavošanā un norises organizēšanā.
D.Miļkevičs informē, ka LVS kongress notiks 18.jūnijā, Mežaparka sporta centrā, R.Feldmaņa
ielā 11 un aicina valdi to apmeklēt.
Valdes sēde tiek slēgta 13.30
Valdes sēdes vadītājs
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