LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS
SAVIENĪBAS VALDES SĒDES
PROTOKOLS
2021. gada 28.oktobrī
Sēde attālināti notiek Zoom platformā
Nr.9
Sēdē attālināti piedalās:
Valdes priekšsēdētājs: A.Lagzdiņš
Valdes locekļi: E.Krūms, E.Jakrins, M.Liguts, A.Vilcmeiers, A.Smočs, L.Beļikova, I.Zunda,
L.Kreicere
Sēdi vada: D.Miļkevičs
Protokolē: D.Migala
Darba kārtība:
1. Par 2021.gada 6.septembra valdes sēdes protokola apstiprināšanu
2. Par 2021.gada LVS rīkoto sacensību atskaiti
3. Par 2021.gada izlašu startu atskaiti
4. Par 2022.gada izlašu sportistu atlases kritērijiem
5. Par 2021.gada treneru rangu nolikuma apstiprināšanu
6. Par “Sporta, kultūras un izglītības atbalsta punkta Tornis” uzņemšanu par LVS pagaidu
biedru
7. Par LVS Nacionālo attīstības plānu
8. Dažādi
Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
1. 2021.gada 6.septembra valdes sēdes protokola apstiprināšana
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt 2021.gada 6.septembra valdes sēdes protokolu
Balsojums notiek elektroniski.
Valdes loceklis
Arnis Lagzdiņš
Ieva Zunda
Laine Kreicere
Andris Smočs
Andris Vilcmeiers
Edvīns Krūms
Ludmila Beļikova
Baiba Bļodniece
Sandijs Pinkulis
Emīls Jakrins
Māris Liguts
KOPĀ
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NOLEMJ: Apstiprināt 2021.gada 6.septembra valdes sēdes protokolu.
2. Par 2021.gada LVS rīkoto sacensību atskaiti
L.Madžuls prezentē 2021.gada sacensību kalendāru un sniedz informāciju par 2021.gadā
Latvijā rīkotajām sacensībām. Kopumā sarīkoti 8 Latvijas čempionāti, 1 Baltijas līmeņa
sacensības un 15 citas sacensības.
L.Madžuls informē, ka dalībnieku skaits 2021.gadā bijis gandrīz 2 reizes mazāks nekā
2020.gadā, sakarā ar Covid 19 un valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Latvijas čempionātā,
kas notika jaunā sacensību vietā Āraišos, krosā no pieteiktajiem gandrīz 600 dalībniekiem,

startēt drīkstēja tikai 125. Baldonē, starptautiski srtificētā stadionā notika LVS/Sportland
kauss un Latvijas čempionāts 10 000m.
Pozitīvi, ka Valmiera atgriežas sacensību rīkošanas apritē.
A.Lagzdiņš jautā, kā vērtē sacensību norisi kopumā. L.Madžuls – pozitīvi, ka notikuši
uzlabojumi tiesnešu kvalitātes ziņā, šogad tiesnešu apmācībās piedalījušies vairāk kā 300
cilvēku. Uzlabojusies treneru uzvedība stadionos, augusi treneru uzvedības kultūra, no
sacensību rīkotāju puses ierīkotas treneru zonas stadionos.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju par 2021.gadā LVS rīkotajām sacensībām.
3. Par 2021.gada izlašu startu atskaiti
D.Miļkevičs sniedz informāciju par 2021.gada izlašu startiem. Plānotas bija 23 sacensības,
kurās bija paredzēts piedalīties Latvijas izlasei. Sešas no tām atceltas, sakarā ar vīrusa Covid19 izplatību.
Kopā izlašu sacensībās piedalījās 352 sportisti, 147 oficiāļi.
Izcīnītas augstvērtīgas vietas starptautiskajās sacensībās – 1 medaļa Eiropas U23
čempionātā, 1 medaļa Pasaules U20 čempionātā un 2 medaļas Eiropas U20 čempionātā.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju par 2021.gada izlašu startiem.
4.
Par 2022.gada izlašu sportistu atlases kritērijiem
D.Miļkevičs sniedz informāciju par izlases atlases kritērijiem uz 2022.gadu. 2022.gadā
paredzēti 18 čempionāti.
Atlases kritēriji apstiprināti Jaunatnes un Treneru komisijās, lūdz valdi izskatīt vispārējos
nosacījumus atlases kritērijiem.
Lai piedalītos sacensībās, sportistam jābūt iegādātai A licencei un derīgam I run clean
sertifikātam. Atlases kritēriji World Athletics rangs. Pirmais dalībnieks piedalās kā Latvijas
čempionāta uzvarētājs, otrais-pēc stabilitātes.
I.Zunda: kāpēc otrais piedalās pēc stabilitātes, nevis pēc Latvijas čempionāta rādītājiem? Kā
mēra stabilitāti?
D.Miļkevičs: Pirmais Latvijas čempionāta uzvarētājs, otro vietu nosaka Treneru komisijas vai
Jaunatnes komisijas lēmums. Var būt dažādi apstākļi, kāpēc otrā vieta ne vienmēr var braukt.
A.Smočs: piekrītu D.Miļkevičam, ka jāaizved uz sacensībām iespējami spēcīgāka komanda.
l.Kreicere: Kā nosaka kritērijus Baltijas komandu čempionātā/Prezidenta balvā?
D.Miļkevičs: Pamatojoties uz rezultātiem sezonas laikā.
D.Miļkevičs lūdz apstiprināt sacensību atlases kritērijus un balsot par tiem.
Balsojums notiek elektroniski.
Valdes loceklis
Arnis Lagzdiņš
Ieva Zunda
Laine Kreicere
Andris Smočs
Andris Vilcmeiers
Edvīns Krūms
Ludmila Beļikova
Baiba Bļodniece
Sandijs Pinkulis
Emīls Jakrins
Māris Liguts
KOPĀ

Par
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9

Pret

-

NOLEMJ: apstiprināt 2021.gada izlases sacensību atlases kritērijus.
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-

5.
Par 2021.gada treneru rangu nolikuma apstiprināšanu
D.Miļkevičs prezentē LVS punktu sistēmas nolikumu treneru ranga noteikšanai. Nolikums
apstprināts Treneru un Jaunatnes komisijās. Katru gadu LSFP piešķīra finansējumu treneru
algām. 2022.gadā finansējums nebūs, pastāv jautājums – vai būs piešķirts pietiekami liels
finansējums, lai to varētu novirzīt arī treneru algām. Ja finansējums būs tādā pašā apjomā kā
2021.gadā, tad to varēs novirzīt arī treneru algām, bet ja būs samazināts, tad nē.
Sportistu un treneru ranga noteikšanai un treneru atalgojuma sadalei tiek ņemta vērā World
Athletics rangu sistēma. Rangu sistēma ir balstīta uz diviem galvenajiem
elementiem:sportista/-es sasniegtais rezultāts un viņa/viņas ieņemtā vieta sacensībās.
Punktu piešķiršanas periods 12 vai 18 mēneši atkarībā no disciplīnas. Punkti trenerim
summējas no trīs labākajiem sportistiem. Katram sportistam/-ei punktus aprēķina par
augstvērtīgākajām izcīnītajām vietām piecās sacensībās.
Papildus bonusa punkti tiek piešķirti par Latvijas rekordu olimpiskajās disciplīnās
pieaugušajiem, U23, U20, U18, U16 vecuma grupās.
Papildus bonusa punkti tiek piešķirti par izcīnītajām vietām Olimpiskajās spēlēs un Pasaules
čempionātos stadionos – no 1 līdz 12 vietai.
I.Zunda: ierosinu piešķirt papildus bonusa punktus līdz 16 vietai Olimpiskajās spēlēs un
Pasaules čempionātos stadionos. Visi piekrīt šim ierosinājumam.
Papildus bonusa punkti tiek piešķirti Eiropas čempionātā stadionā, Pasaules U20 čempionātā,
Pasaules kausā soļošanā, Pasaules čempionātā telpās,Pasaules čempionātā krosā, Eiropas
U18, U20 un U23 čempionātā, Eiropas čempionātā krosā, Eiropas kausā soļošanā.
D.Miļkevičs lūdz balsot par nolikuma apstiprināšanu.
Balsojums notiek elektroniski.
Valdes loceklis
Arnis Lagzdiņš
Ieva Zunda
Laine Kreicere
Andris Smočs
Andris Vilcmeiers
Edvīns Krūms
Ludmila Beļikova
Baiba Bļodniece
Sandijs Pinkulis
Emīls Jakrins
Māris Liguts
KOPĀ
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NOLEMJ: apstiprināt 2021.gada treneru ranga nolikumu.
6.
Par “Sporta, kultūras un izglītības atbalsta punkta Tornis” uzņemšanu par
LVS pagaidu biedru
D.Miļkevičs informē par iesnieguma saņemšanu no Sporta, kultūras un izglītības atbalsta
punkta “Tornis” ar lūgumu uzņemt viņus par LVS juridisko biedru.
L.Kreicere:viņi ir aktīvi, grib oficiāli rīkot sacensības saistībā ar vieglatlētiku.
D.Miļkevičs lūdz balsot par Sporta, kultūras un izglītības atbalsta punkta “Tornis” uzņemšanu
par pagaidu juridisko biedru.
Balsojums notiek elektroniski.
Valdes loceklis
Arnis Lagzdiņš
Ieva Zunda
Laine Kreicere
Andris Smočs
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Andris Vilcmeiers
Edvīns Krūms
Ludmila Beļikova
Baiba Bļodniece
Sandijs Pinkulis
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NOLEMJ: apstiprināt Sporta, kultūras un izglītības atbalsta punktu“Tornis” par LVS pagaidu
juridisko biedru.
7.
Par LVS Nacionālo attīstības plānu
A.Lagzdiņš informē, ka sadarbībā ar EAA, iesaistoties LOK, IZM, jomas speciālistiem, LVS
darbiniekiem un LVS valdes locekļiem ir izstrādāts LVS Nacionālais attīstības plāns. Liels paldies
visiem, kuri piedalījās, klātesošajiem un ekspertiem.
A.Lagzdiņš demonstrē prezentāciju, lūdz to izskatīt. Šis ir uzmetums iespējamai prezentācijai,
tā ir jāpilnveido, lai varētu prezentēt iesaistītajām pusēm un interesentiem.
M.Liguts:Ļoti labi, ka ir koncentrēta informācija, paplašināti var lasīt pēc interesēm.
A.Vilcmeiers:Jāatjauno informācija, kā izmērāmi mērķi, kā ieteikumus ieviest dzīvē, lai būtu
praktisks pielietojums.
A.Lagzdiņš:Lūgums iepazīties ar plāna latvisko versiju. 4.1.6. punkts par resursu stratēģiju,
lietvedības un grāmatvedības sistēmu, nepieciešamajiem papildus resursiem, to piesaisti. EAA
iesaka dibināt Marketinga komisiju.
D.Miļkevičs informē, ka sākts darbs kopā ar A.Vilcmeieru, E.Jakrinu un LVS komunikācijas
vadītāju, veidota prezentācija finansiālajiem atbalstītājiem, prezentē prezentāciju. Informē par
esošo finansējumu no valsts.
A.Lagzdiņš informē, ka Nacionālā attīstības plāna latviskā versija tiks visiem nosūtīta, lūgums
katram izskatīt savas iespējas plāna realizācijā.
A.Vilcmeiers:jāizvērtē prioritātes pie esošās resursu esamības. Veidot darba grupas pa tēmām,
organizēt regulāras tikšanās, ziņojot par progresu.
I.Zunda:piekrītu, ka jāizvirza svarīgākie jautājumi, jāsadalās darba grupās, jāizlemj par katra
iespējām attiecīgajos jautājumos.
A.Lagzdiņš:LVS komunikācijas vadītājas uzdevums ir kā veidot sadarbību ar sadarbības
partneriem un integrēt plānu.
NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju par LVS Nacionālo attīstības plānu.
8.
1.

2.

3.

Dažādi
A.Lagzdiņš informē par intensīvu sadarbību ar Daugavas stadionu par vieglatlētikas
manēžas būvniecību. Uzvarējis būvnieks ar zemākās cenas piedāvājumu, BMS tiek
pārstrādāts, vadoties pēc zemākās cenas. Būvnieki un projektētāji tikai visrpusēji
pazīst vieglatlētikas specifiku. Nav informācijas par pārprojektēšanu vieglatlētikas
rezerves laukumam un kas ir vienīgā vieta kur trenēties šķēpmetējiem.
D.Miļkevičs informē par LOV kritērijiem, tie būs jāpārskata. LOV sastāvā varētu būt 23
sportisti. 5 vietas iedalītas Olimpiskajā Solodaritātes programmā līdz Parīzes
Olimpiskajām spēlēm, 6000 EUR gadā, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm. Būs
jāiegulda liels darbs, lai noteiktu kritērijus.
D.Miļkevičs informē, par Pasaules vieglatlētikas sacensību un tehniskajiem
noteikumiem attiecībā uz sportistu apaviem sacensību laikā. Kopš 2020. gada 28. jūlija
spēkā ir jauni grozījumi starptautisko vieglatlētikas sacensību tehnisko noteikumu 5.
punktā, kas attiecas uz sacensību apaviem.
No nākamā gada tiks ieviesta stingrāka apavu kontrole un netiks pieļauti starti
vieglatlētikas disciplīnai neatbilstošos apavos. Katra sportista un trenera pienākums ir
ievērot šos noteikumus.

NOLEMJ: Pieņemt zināšanai informāciju.
Valdes sēdes vadītājs: Dmitrijs Miļkevičs
Protokoliste: Dita Migala

