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1. Kongresa atklāšana un LVS prezidenta apsveikuma runa 

G.Zālītis atklāj kongresu. Pateicības vārdi visiem sporta skolu direktoriem, treneriem, metodiķiem un sporta organizatoriem 

katrā  novadā un pilsētā. Joprojām sasniegumi vieglatlētikā ir ievērojami. Tas veidojas no treneru un sportistu veiksmīga 

kopdarba. Priekšlikums sākt kongresu. Novēl veiksmīgu darbu un produktīvas diskusijas. 

2. Apsveikumi 

G.Zālītis apsveic Latvijas Šķēpmetēju kluba valdes locekli Valiju Draugu ar Eiropas Vieglatlētikas asociācijas "Sieviešu 

apbalvojumu" par neatlaidīgu un sievišķīgu darba precizitāti, radot kvalitatīvu pamatu Latvijas šķēpmetēju izaugsmei. 

Tāpat G.Zālītis apsveic Tiesnešu komisijas vadītāju Oskaru Vaisjūnu ar iegūto IAAF II līmeņa tehniskā delegāta 

sertifikātu, ko Oskars ieguva IAAF Tehnisko delegātu apmācības un sertifikācijas sistēmas seminārā Maskavā neilgi 

pirms kongresa. 

3. Mandātu komisijas ziņojums 

S.Šatohina ziņo, ka izsniegti 44 mandāti. 

NOLEMJ: kongress ir pilntiesīgs pieņemt lēmumus. 

4. Darba kārtības un reglamenta apstiprināšana 

Nav saņemti priekšlikumi darba kārtības vai reglamenta izmaiņām. 

NOLEMJ: vienbalsīgi apstiprināt darba kārtību. 

5. Balsu skaitītāju apstiprināšana 

J.Karavaičiks ierosina par balsu skaitītāju apstiprināt Līgu Dzeni. 

NOLEMJ: vienbalsīgi par balsu skaitītāju apstiprināt Līgu Dzeni. 

6. Jauno juridisko biedru apstiprināšana  

SIA “Burģis” dibināts ar mērķi organizēt trailu skrējienus Latvijā. 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0. 

6 gadus jau darbojas sporta skola Viesīte 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0. 

Viļānu sporta skola (nav ieradies pārstāvis) 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Uzņemt juridiskajos biedros Viesītes Sporta skolu, SIA „Burģis”, Viļānu Sporta skolu. 

7. Juridisko biedru izslēgšana 

„Team Boss Baltic”- tiek izslēgti 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0 

„Alpha Baltic Sport”- tiek izslēgti 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0 

Latvijas Supermaratona klubs- tiek izslēgti 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0 

„Jari” Siguldas sporta klubs- tiek izslēgti 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0 

8. LVS 2013. gada kongresa protokola apstiprināšana 

J.Karavaičiks ierosina apstiprināt 2013.gada kongresa protokolu. 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Apstiprināt 2013.gada kongresa protokolu. 

9. LVS 2013. gada pārskata ziņojums 

Ir sācies jauns sagatavošanās un sacensību olimpiskais cikls ar galveno notikumu – olimpiskajām spēlēm Rio 2016.gadā. Visas 

domas, plāni, treniņu darbs un sacensību rezultāti tiek pakārtoti sagatavošanās procesam nākamajām olimpiskajām spēlēm. 

Vieglatlētikas sabiedrībai aizvadītais gads ir nācis ar jaunām cerībām, jo, pirmkārt, ir norikušas izmaiņas savienības birojā – 

2013.gada jūnijā darbu sāka direktore – ģenerālsekretāre Ieva Zunda, kura vieglatlētikas sabiedrībai ir labi pazīstama gan kā 

sportiste – olimpisko spēļu dalībniece, gan kā lielāko starptautisko sacensību Latvijā “Rīgas Kausi” direktore. Tā pat “jaunās 

vēsmas” valsts vadošajās sporta organizācijās LOK un LSFP ir devušas jūtami lielāku gan politisko gan finansiālo atbalstu. 

Pateicoties LOK piešķirtajam finansējumam, kas 2013.gadā palielinājās četras reizes salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, kā arī 

IZM, LSFP, pašvaldībām un mūsu atbalstītāju LDzCargo, Sportland, Nipon Auto, Dion Sportlab labvēlībai, esam sarīkojuši 

visas vieglatlētikas kalendārā paredzētās sacensības, nodrošinājuši Latvijas izlases vieglatlētu startus gan visās augstākā ranga 

Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās, gan Baltijas un citās mačsacīktēs. 

Juridiskie biedri 

Uz 2014.gada 14.martu LVS reģistrēti 65 sporta klubi/sporta skolas. Praktiski šis skaits katru gadu ir nemainīgs, jo kāds atkrīt 

un ir jauni gribētāji, kā, piemēram, šogad Viesītes, Viļānu sporta skolas un SIA “Burģis” (ultra trale skrējiena rīkotāji). 

Vēlos pateikt paldies visiem klubu un sporta skolu vadītajiem par darbu vieglatlētikas attīstības sekmēšanā, sportistu 

gatavošanā sacensībām un sacensību organizēšanā. Paldies tiem sporta klubiem un sporta skolām, kuras 2013.gadā piedalījās 

mūsu nacionālo čempionātu un Baltijas sacensību sarīkošanā, kā arī pierādīja sevi ar kvalitatīvām, IAAF noteikumiem 



atbilstošām, pašu rīkotām sacensībām, kurās varēja piedalīties ne tikai sava kluba vai sporta skolas audzēkņi, bet arī sportisti no 

visas republikas un arī ārvalstīm. 

Sportiskie sasniegumi 

2013.gadā Latvijas nacionālās izlases sportisti ir piedalījušies 18 dažāda ranga izlases sacensībās, sākot ar Baltijas valstu 

mačsacīkstēm līdz pasaules čempionātam. Kopumā Latvijas izlasē startējuši 305 sportisti. Augstākā ranga sacensībās izcīnītas 7 

godalgas. 

Pasaules čempionāts Maskava 

Piedalījās 10 sportisti (Tegu 2011 – 13) 

Laura Ikauniece – 11.vieta (septiņcīņa – 6159p) 

Līna Mūze – 14.vieta (šķēpmešana – 60,29m) 

Vadims Vasiļevskis – 15.vieta (šķēpmešana – 79,68m) 

Lauma Grīva - 16.vieta (tāllekšana– 6,50m) 

Pasaules unversiāde Kazaņa 
Piedalījās 18 sportisti (Šenžeņa2011 – 17) 

Laura Ikauniece – 2.vieta (septiņcīņa – 6321p) 
Gundega Grīva – 4.vieta (šķēpmešana – 53,71m) 

Dmitrijs Jurkevičs – 5.vieta (1500m – 3:39,79) 

Jānis Jansons - 6.vieta (desmitcīņa – 7341p) 

Eiropas čempionāts telpās Gēteborga 

Piedalījās 8 sportisti. (Parīze2011 – 7) 

Elvijs Misāns – 8.vieta (tāllekšana – 7,68m) 

Poļina Jeļizarova - 8.vieta (3000m – 9.09,86) 

Laura Ikauniece - 10.vieta (pieccīņa – 4224p) 

Eiropas čempionāts komandām Banka Bistrica 

Piedalījās 48 sportisti 

2.vieta, zaudēot tikai Slovākijai un izcīnot tiesības dalībai 2.līgā 

Individuāli 7 uzvaras – 

Jānis Leitis (400m – 47,36) 

Mareks Ārents (kārts - 5,40m). 

Elvijs Misāns (tālēkšana – 7,98m) 

Rolands Štrobinders (šķēps – 79,14m) 

Laura Ikauniece (100m/b – 13,63) 

Undīne Dindune (augstlēkšana – 1,81m) 

Madara Palameika – šķēps (57,07 m); 

Eiropas čempionāts krosā Belgrada 

Piedalījās 8 sportisti (Valenje2011 – 7) 

Jānis Girgensons - 30.vieta (8km – 24:48) 

Eiropas kauss soļošanā Dudinice 

Piedalījās 10 sportisti (Olhajo2011 – 8) 

Artūrs Makars – 27.vieta (juniori) (10km – 46:29) 

Eiropas ziemas kauss garajās mešanu disciplīnās Kastellonā 

Piedalījās 1 sportists 

Zigismunds Sirmais – 1.vieta (šķēps – 82,51m) 

Juniori 

Eiropas čempionāts U23 Tampere 

Piedalījās 15 sportists (Ostrava2011 – 15) 

Zigismunds Sirmais – 1.vieta (šķēps - 82,77m) 

Līna Mūze – 1.vieta (šķēps - 57,04m) 

Rolands Štrobinders – 4.vieta (šķēps - 78,72 m) 

Eiropas čempionāts U20 Rieti 

Piedalījās 11 sportists (Tallina2011 – 14) 

Gunta Latiševa Čodare – 4.vieta (400m – 52,76) LJR 

Gatis Čakšs - 12.vieta (šķēps - 63,90m) 

Undīne Dindune – 12.vieta (augstlēkšana 1,69m) 

Jaunatne 

Pasaules čempionāts U18 Doņecka 

Piedalījās 7 sportisti (Lille2011 – 15) 

Krista Obižajeva – 3.vieta (kārts - 4,05m) 

Anete Kociņa – 3.vieta (šķēps - 54,25m) 

Eropas jaunatnes olimpiskais festivāls Utrehta 
Piedalījās 20 sportisti (Trabzona2011 – 20) 

Patriks Gailums – 3.vieta (šķēps – 65,73m) 
Mārtiņš Sulainis – 4.vieta (augstlēkšana – 1,99m) 

Sandija Balode-Balande – 5.vieta (disks – 42,19m) 

 



Baltijas komandu sacensības 

Daudzcīņas mačs telpās jaunatnei (U18, U20) - 3.vieta 

Jaunatnes (U18) mačs telpās - 3.vieta 

Soļošanā jauniešiem (U16, U18, U20) - 2.vieta 

Daudzcīņas mačs jaunatnei (U18, U20) - 2.vieta 

Mešanu disciplīnas - 2.vieta 

Jaunatnes (U16) mačs - 3.vieta 

Jaunatnes (U18) mačs - 2.vieta 

Valsts prezidenta balvas izcīņa - 2.vieta 

Soļošanas mačs (Latvija, Zviedrija, Lietuva, Igaunija) - 3.vieta 

Veiksmīgās sadarbības ar Gruzijas vieglatlētiem rezultātā, 2013.gadā pirmo reizi Tbilisi notika daudzcīņas (trīscīņu) 

mačsacīkste Gruzija – Latvija U14 vecuma grupai – jauniešiem, kuri 2015.gadā startēs eiropas jaunatnes olimpiskajā festivālā, 

kas notiks Tbilisi. Mūsu sportisti izcīnīja pārliecinošu uzvaru. 

Latvijas rekordi pieaugušajiem laboti 5 reizes, bet dažādās vecuma grupās 16 reizes: 

Agnese Pastare (5000m soļošana – 21:03,15) 

Agnese Pastare (20km soļošana – 1.29:55) 

Dmitrijs Jurkevičs 2 reizes (jūdze – 4:01,05) 

Dmitrijs Jurkevičs 2 reizes (3000m – 7:52,05) 

Valērijs Žolnarovičs (maratons – 2.14:33) 

Kā sportistu rezultātu kvalitātes rādītāju var uzskatīt sportista vietu Pasaules un Eiropas rangu tabulās – 26 sportisti simts 

labākajos pasaulē un 52 sportistu rezultāti Eiropas TOP 100 savās vieglatlētikas disciplīnās. 

Apkopojot sportistu 2013.gada sasniegumus, gribu atzīmēt, ka 2014.gada Eiropas čempionātam Cīrihē jau ir kvalificējušis 19 

sportisti (normatīvis izpildījuši 20). 

LVS rīkotās sacensības 

2013.gadā Latvijas Vieglatlētikas savienība Latvijā ir sarīkojusi 31 vieglatlētikas sacensības, kurās ir startējuši 7085 atlēti. Tika 

sarīkoti valsts čempionāti visām vecuma grupām – jaunatnei (U14, U16, U18), junioriem (U20) un pieaugušajiem gan telpās, 

gan stadionā. Tāpat notika Latvijas čempionāti maratonā, pusmaratonā, 10 km šosejas skrējienā, soļošanā un daudzcīņās, 

ziemas vesera, diska, šķēpa mešanā. 

Lai popularizētu vieglatlētiku reģionos, LVS sadarbībā ar pašvaldībām sarīkoja LVS kausa izcīņu vairākos posmos, kuri notika 

Ogrē, Jēkabpilī, Ventspilī un Rīgā (gan ziemas, gan vasaras sezonā). 

Nu jau tradicionāli ziemas sezonu uzsāka Kuldīgas rīkotais ‘Katrīnas Kauss”. Kvalitatīvi sarīkotās sacensības piesaistīja 

labākos pašmāju sportistus un radīja lielu skatītāju interesi. Kā katru gadu skatītāju tribīnes Kuldīgas manēžā bija pārpildītas. 

Ceram, ka šo sacensību atbalstītāji būs dāsnāki un turpmāk Kuldīgā redzēsim arī kādu Eiropas līmeņa vieglatlētikas zvaigzni. 

Ar Rīgas domes atbalstu tika sarīkotas starptautiskās sacensības „Rīgas Kausi”, kuru programmā pirmo reizi tika iekļautas 

meistarklases ar mūsu, nu jau bijušajiem, pasaules klases atlētiem – Inetu Radeviču, Modri Liepiņu, Dmitriju Miļkeviču un 

citiem. Arī Valmiera ir “turējusi savu kanti” un Prezidenta balvas izcīņa – Baltijas mačsacīkste pieaugušajiem bija sarīkota 

atzīstami ar neiztrūkstošo, kulūras priekšnesumiem bagāto sacensību 

atklāšanu, kuru klātienē vēroja valsts prezidents Andris Bērziņš. 

Komisijas 
Atskaites periodā darbību turpinājušas savienības komisijas. 

Šajā sadaļā 2013.gads ir devis jaunu iniciatīvu - atjaunota Tiesnešu kolēģija. Tās vadību ir uzņēmies Oskars Vaisjūns. Kaut 

pašreiz vēl viņš ir sportists, tomēr gūtā pieredze daudzu gadu garumā startējot Latvijas izlasē un Sporta akadēmijas maģistra 

studijas ir labs pamats lai atjaunotu šīs komisijas darbu. Iepriekšējās sanāksmēs esam konstatējuši, ka LVS rīkoto sacensību 

kvalitāte nav tā labākā, tāpēc tiesnešu darba sakārtošana ir viens no sacensību kvalitātes  priekšnosacījumiem. LVS Jaunatnes 

komisiju vada Ilze Stukule. Regulāri notiek sanāksmes, kurās pamatā tiek risināti jautājumi par jaunatnes izlases komandu 

sastāviem un jaunatnes sacensību kvalifikācijas normatīviem. 

Treneru padomi vada Guntars Gailītis. Komisijas darbs saistījās ar nacionālās izlases sastāva atlases kritēriju noteikšanu, 

treneru reitinga un atalgojuma sistēmas izstrādi un pilnveidošanu, kā arī ar treneru tālāk izglītošanas apmācībām un sacensību 

noteikumiem. Kā arī izvēlēti veidu vecākie treneri. 

Tehniskā komisijas darbs pēc tās vadītājs Vladislavs Vaivada aiziešanas noteikti ir jāaktualizē – jāievēl jauns komisijas vadītājs 

un jāpārskata tās sastāvs. Sporta būvju tehnisko jautājumu risināšanā un projektu sagatavošanā lielu ieguldījumu ir devis 

savienības viceprezidents Ints Pujāts. Cerams, ka no izstrādātjiem projektiem lielākā daļa realizēsies arī dzīvē. 

Revīzijas komisija, kuru vada Anna Titova, savu darbu veica un sastādīja revīzijas komisijas ziņojumu. Komisijas galvenais 

uzdevums bija izvērtēt savienības finanšu atskaišu atbilstību Latvijas likumdošanā paredzētajām grāmatvedības normām. 

Paldies komisiju vadītājiem un visiem to locekļiem par veikto darbu un ieguldījumu 

vieglatlētikas sakārtošanā un attīstībā. 

Finanses 
2013.gadu, kā visus iepriekšējos, savienība sāka ar deficītu Ls50’000, tomēr visi plānotie pasākumi tika sarīkoti un nofinansēti, 

pamatojoties uz plānveidīgu finansu vadību. Būtiski palielinājies finansējums no LOK, kopā ar Solidaritātes programmām 

sasniedzot Ls56’000. Tāpat caur savienību LOK nodrošināja finasējumu Latvijas Šķēpmetēju klubam Ls60’000 apmērā. No 

Lavijas Sporta federāciju padomes tieka finansēti LVS labākie treneri par kopējo summu Ls61’116 

un Latvijas Šķēpmetēju kluba metodiķi Ls10’300. Finansējums no IAAF un EAA kopā sastādīja Ls21’400. Naudas atlikums uz 

gada beigām sastādīja Ls63’855, no kuriem lielākā daļa ir gada beigās ieskaitītie ziedojumu un atbalsts no pašvaldībām 

sportistiem un sporta klubiem. 

 



Ziedojumi 

LVS 2013.gada kopējais ziedojumu apmērs bija Ls129’340, papildus tam LVS noslēdza reklāmas līgumus par kopējo summu 

Ls47’000, kuri lielā mērā gan bija sarūpēti no individuāliem treneriem vai klubiem. Lielākais ziedotājs bija Nordea banka, 

kuras ziedojuma summa Ls78’000 apmērā bija domāta Nordea Rīgas maratona sarīkošanai. Vēl jāpiemin LDzCargo reklāmas 

līgumi par kopējo summu Ls43’000, kuru līdzekļi tika izlietoti V.Lāča treniņgrupai, J.Bojāra medaļu kolekcijas iegādei, Rīgas 

Kausu sacensību sarīkošanai. 

Kā ikgadus LVS kausu sarīkošanu atbalsta kāds sporta apģērbu tirgotājs. 2013.gadā tā bija apgērbu un sporta inventāra firma 

JOMA. 

Sportistu rehabilitācijai (vai ar produkciju vai pakalpojumiem) atbalstu sniedza Elier, Dion  Sportlab, Baltijas Fizioterapijas 

centrs. 

Revīzijas komisija veica LVS finasu revīziju un sastādīja ziņojumu uz 2014.gada 21.martu. 

Sadarbība ar pašvaldībām 

Neapšaubāmi lielu atbalstu vieglatlētika saņem no pašvaldībām. Gan sporta bāžu celtniecībā un uzturēšanā, sacensību rīkošanā, 

bērnu un jauniešu sporta attīstībā, kā arī augstu sasniegumu sportā. 

2013.gads vieglatlētikai ir devis 5 stadionus – Salacgrīva (400m), “Daugmale” Rīgā, Maskavas ielā 273 (305 metri aplis ar 6 

celiņiem), Rugātos un Tilžā. Kā arī sporta halli ar iespēju nodarboties ar vieglatlētiku Līvānos. 

Atskaites periodā LVS pārstāvji pēc sporta skolu/klubu ielūguma un iniciatīvas viesojušies Ogres, Valmieras, Iecavas, Liepājas, 

Ventspils, Jelgavas, Rīgas un Valmieras pilsētās un citās pašvaldībās diskutējot gan par atbalstu vieglatlētikai, sporta būvju 

celtniecību, sacensību rīkošanu un citiem ar vieglatlētikas sporta veida attīstību saistītiem aktuāliem jautājumiem. 

Lielākais finansiālais atbalsts sacensību rīkošanai ar LVS starpniecību bija no Rīgas domes – Ls29’000 un Valmieras domes – 

Ls7’800. Vēl gribētu paldies pateikties to pašvaldību vadītājiem, kuri finansiāli atbalsta sava novada un pilsētas sportistus. 

Kopējais atbalsta apjoms, kurš tika novirzīts sportistiem ar LVS starpnicību tieši no pašvaldībām bija Ls59’000. 

Sanāksmes 
Pārskata periodā LVS ir notikušas 8 valdes sēdes. Valdes sēdēs izskatītie jautājumi: 

 

 

 

irto valsts budžeta līdzekļu izlietojums; 

 

 

Kā ik gadu tika sarīkota kalendārā konference, kurā ar juridiskajiem biedriem tika apspriests 2014.gada sacensību kalendārs un 

sacensību nolikumi. Tika sarīkoti 5 semināri trenneru tālākizglītībai – Murjāņos, Rīgā, Kuldīgā un Daugavpilī, kuros kopā 

piedalījās 251 treneris. 

Mārketings un komunikācija 
2013.gadā tika uzsākts darbs pie savienības popularizēšanas sociālajos tīklos. Šodien LVS aktīvi darbojas Twiterī (600 sekotāji 

un vairāk nekā 1000 ziņas), Facebook un Draugos. Tika turpināts darbs arī pie savienības interneta mājas lapas sakārtošanas un 

regulāras ziņu publicēšanas. Pēc katrām LVS rīkotajām sacensībām tiek publicētas bilžu galerijas un video apskati. Tā kā 

2014.gadā Rīgā notiks Eiropas komandu čempionāta 2.līgas sacensības, Latvijas izlases komandas popularizēšanai tika radīts 

komandas moto “Kopā stiprāki”. Pirmo reiz pēc vairāku gadu pārtraukuma notika balsojums par “2013. gada vieglatlētu”. 

Iesaistot dažādu ar vieglatlētiku saistīto nozaru pārstāvjus, tika noskaidrota uzvarētāja – 

daudzcīņniece Laura Ikauniece. Tradicionāli izdevām arī LVS galda kalendāru. Kalendārs tika sagatavots sadarbībā ar Nipon 

Auto, kurā mūsu labākie atlēti veidoja fotosesiju ar Hondas automobiļiem un citiem produktiem. Tika sagatavota un izdota arī 

Vieglatlētikas gadagrāmata. Savienības birojā savas akadēmiskās zināšanas un prasmes komunikācijas zinātnēs turpmāk praksē 

mēģinās realizēt Ieva Bļusina, veidojot LVS kopējo komunikāciju plānu. 

Dopinga kontrole 

Atskaites periodā mūsu sportistus regulāri ir pārbaudījusi Latvijas Antidopinga aģentūra, veicot dopinga analīzes. Latvijā un 

ārpus tās veiktas gan sacensību dopinga kontroles, gan ārpus sacensību dopinga kontroles. 2013.gada Latvijas vieglatlētikas 

nacionālās izlases sportistiem nav bijušas pozitīvas dopinga analīzes. Toties citu valstu sportistu pozitīvās dopiga analīzes, ļāva 

mūsu sportistiem iegūt godalgotās vietas Eiropas čempionātos – Māris Urtāns, Laura Ikauniece, Aiga Grabuste. 

Starptautiskā sadarbība 

LVS pārstāvji 2013.gadā piedlaījušies 10 starptautiskos semināros un konferencēs. Pasaules čempionāta laikā Maskavā notika 

IAAF kongress, kurā no Latvijas piedalījās trīs pārstāvji – I.Zunda, J.Karavaičiks un G.Zālītis. 

Oktobrī savienības pārstāvji apmeklēja ikgadējo EAA kalendāro konferenci Tallinā. Tā kā pasākus notika kaimiņos, pasākumu 

apmeklēja seši dalībnieki no Latvijas.  

Sadarbības ietvaros ar IAAF reģionālo centru Maskavā, semināru par sacensību organizēšanu Maskavā apmeklēja Jeļena 

Fomenko no Jelgavas, seminārā par bērnu vieglatlētiku Tallinā piedalījās Ilze Stukule un Diāna Lauva. 

Novembrī EAA semināru par augstu sasniegumu sportu Frankfurtē apmeklēja Edvīns Krūms, barjerskriešanas trenēšanas māku 

Glāzgovā pilnveidoja Andis Austrups un garo distanču skriešanans noslēpumus Budapeštā uzzināja Juris Beļinskis. 

Gatis Ratnieks piedalījās tiesnešu apmācības seminārā Lisabonā. 

EAA (Reflection) valdes atbalsta komisijā darbu turpināja LVS prezidents Gunts Zālītis. 

Dārgie draugi! 

Kopīgi strādājot un vienam otru atbalstot, mums jāvirzās uz nospraustajiem mērķiem, nostiprinot mūsu sporta veidu kā vadošo 

valstī.  

 

 



10. LVS komisiju ziņojumi 

  Treneru padomes komisijas ziņojums 

G.Gailītis izsaka pateicību tiem sportistiem un treneriem, kas ir veiksmīgi pārstāvējuši mūsu valsti starptautiskajās sacensībās 

un atveduši medaļas. Runājot par treneru padomes darbu pagājušajā gadā, tad jāmin, ka ir notikušas 5 treneru padomes sēdes, 

kurās ir apspriesti aktuālie jautājumi par sportistu un treneru reitingiem, kārtību manēžās, par semināriem un dažādi jautājumi. 

Šie ieteikumi tika apkopoti un iesniegti LVS valdei. MSĢ tika rīkota konference, kurā piedalījās 87 treneri no visas Latvijas, kā 

arī rudenī gatavojamies rīkot semināru vidējo distanču skrējējiem 

Par mūsu izdzīvošanu ar minimāliem līdzekļiem ir jāpasaka paldies mūsu prezidentam Guntim Zālītim, kurš ir pratis balansēt 

uz bankrota robežas.  

 Nākamajos gados nepieciešams uzmanību pievērst šādām lietām: 

 Visādā veidā atbalstīt jaunatnes vieglatlētiku. 

Treneru algas ir samazinātas un mūsu jaunatne Baltijā pārliecinoši ieņem 3.vietu un mūsu nākotnes perspektīva nav pārāk 

spoža. 

 Saglabāt sportistus (U-23), jo šajā periodā ir novērojami vislielākie zaudējumi, bet neskatoties uz to medaļas tomēr ir, tātad 

potenciāls is manāms. Noturēt mūsu labākos sportistus un likt viņiem saprast, ka viņi ir mums vajadzīgi, jo potenciāls ir ļoti 

liels. 

 Viena no vieglatlētu lielākajām problēmām MSĢ ir treniņi ziemas apstākļos, atjaunojot manēžu ir garantēts labāks treniņu 

process, kā arī labāki rezultāti, tādējādi ceram uz LVS atbalstu. 

 . Jaunatnes komisijas ziņojums 

I.Stukule izsaka pateicību visiem treneriem, kā arī liels gandarījums par  Jaunatnes Olimpiādes medaļām. U-18 izlase Baltijā 

2.vieta, U-16 3. vieta. Ziemas sacensības 3. vieta, jo pētot rezultātus vājākās disciplīnas ir kārtslekšana un garās distances (5. un 

6.vieta). Gatavojamies Kuldīgā rīkot daudzcīņnieku nometni, jo gan ziemas, gan vasaras sezonā ir godalgotas vietas. Šogad 

svarīgākais ir savākt spēcīgāku triālu uz Baku. Ar laiku vēlams būtu attīstīt jaunatnes čempionātus, ja ir kādi ieteikumi vai 

ierosinājumi var sūtīt Ilzei. Nepatiku izraisīja, ka mūsu sportisti Kuldīgas čempionātā (novērojams bija arī citās Latvijas 

sacensībās) startēja ar Latvijas izlases formām. 

 Tiesnešu kolēģijas ziņojums 

O.Vaisjūns izsaka lielu paldies visiem tiesnešiem. Pēdējo reizi Latvijā tiesnešu sertifikātus izsniedza 1998.gadā, tādējādi Oskars 

apņemās sakārtot tiesnešu darbu. Ir  iespējams apmācīt un arī vadīt apmācības, lai Latvijā būtu vairāk sertificētu tiesnešu. Šogad 

jau 15 tiesneši ir ieguvuši C kategoriju. Tiek organizēti semināri LSPA, kā arī Kuldīgā , kur tikai 3 pēcpusdienās var iegūt 

sertifikātu. Ir iztulkoti noteikumi latviešu valodā, lai labāk varētu sagatavoties semināriem. Uz EKČ tiks komplektētas brigādes. 

 Tehniskās komisijas ziņojums 

A.Staģis informē, ka komisijas galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai sportistu uzrādītais rezultāts atbilst visiem noteikumiem.  

Šogad nopietnāk pievērsies Jaunatnes statistikai, to apkopojot ir secinājis, ka Baltijas līmenī jaunatnei ir bēdīgi rezulāti. 

Nesaprašanu izraisa, kāpēc B un C vecumā jābūt specializācijai, jo tādā vecumā grūti spriest, kas būs lecējs vai metējs. Izbrīnu 

rada, ka jaunās meitenes, kuras lec trīssoļlēkšanu, (vadoties pēc statistikas) jau pusaudžu gados pamet vieglatlētiku traumu dēļ.  

Vēsture. Salīdzinot ar Lietuvas rezultātiem, Latvijas sacensību rezultātus interneta resursos ir ievērojami grūtāk atrast, mēģinot 

savākt rezultātus un tos apkopojot, lai varētu izmantot statistiku gada grāmatā. Būtu vēlams, ja treneri un sportisti izteiktu 

priekšlikumus,, ko vēlētos redzēt nākošjā gada grāmatā. 

     • Revīzijas komisijas ziņojums 

Revīzijas komisija šā gada martā veica Latvijas Vieglatlētikas savienības finansiāli - saimnieciskās darbības auditu par 2013. 

gadu. LVS sastāvā 2013. gadā bijuši 65 biedri, juridiskās personas – sporta skolas un klubi.  

Pārskata pārbaudei no LVS administrācijas revīzijas komisija ir saņēmusi visu nepieciešamo informāciju, kā arī paskaidrojumus 

attiecībā uz konkrēto saimniecisko darījumu atspoguļošanu grāmatvedībā. Biedrībā grāmatvedības uzskaites organizācija, 

sākotnējās informācijas atspoguļošana un uzskaites reģistru kārtošana atbilst LR likuma “Par grāmatvedību” prasībām, kā arī 

apstiprinātajiem LVS grāmatvedības kārtošanas noteikumiem. Gada pārskats sagatavots atbilstoši LR likumu “Par 

grāmatvedību”, “Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasībām, un LR MK 2006.gada 03.oktobra noteikumiem Nr.808 

“Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un LR vispāratzītajiem grāmatvedības standartiem. 

Saimnieciskā darbība tiek organizēta, balstoties uz saimnieciskā izdevīguma, līdzekļu ekonomijas un caurspīdīguma 

principiem. Ir notikušas pamatlīdzekļu, sporta inventāra un skaidrās naudas inventarizācijas, kas ir noformētas ar attiecīgiem 

aktiem. Uz 2013. gada 31.decembri ir veiktas bankas kontu naudas atlikumu, norēķinu ar budžetu, kā arī debitoru un kreditoru 

kontu dokumentālās inventarizācijas. Audits tika veikts pēc nejauši izvēlētu dokumentu caurskates principa. Konstatētā 

situācija ļauj izdarīt secinājumus, par kopējo lietu kārtību saimnieciskajā darbībā. Kopumā Latvijas Vieglatlētikas savienības 

finansiāli – saimnieciskā darbība 2013. gadā tiek vērtēta labi. 

Revīzijas komisijas novēlējumi: 

- ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, lūgums treneriem un sportistiem laicīgi iesniegt atskaites par izsniegtiem līdzekļiem 

– 90 dienu laikā no avansa saņemšanas dienas; 

- ievērot maksājumu disciplīnu - pārskaitot sacensību dalības maksu un maksu par licencem, lūdzu norādīt rēķina 

numuru un, gadījumā,  ja sportists maksā pats par sevi, norādīt sporta skolu vai klubu, sportista uzvārdu, personas kodu 

un sacensību nosaukumu, lai grāmatvedība varētu identificēt maksājumus. 

11. Debates un jautājumi par ziņojumiem 

Nav pieteiktas debates un jautājumi par ziņojumiem.  

12. Ziņojums par 2013. gada budžeta izpildi 

G.Zālītis informē par 2013.gada budžeta izpildi. Par ieņēmumiem no sportistu licencēm LVS spēj daļēji noorganizēt 

Latvijas čempionātus un LVS kausus. Naudas līdzekļu atlikums 2012. gada beigās – 93 237.72 Ls. 



13. 2014. gada sezonas galvenās iezīmes un budžeta projekts 

2014. gada budžeta projekts ( G. Zālītis) 

Ziemas sezona noslēgusies un tādējādi cītīgi gatavojamies EKČ 2.līgas nozīmīgākajām sacensībām, kur ceram uz labiem 

rezultātiem, lai izcīnītu vietu 1. līgā. Iespēju robežās savest kārtībā Daugavas stadionu, kā arī iegādāties atbilstošu inventāru. 

Ceram uz labiem startiem nozīmīgās sacensībās kā Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts( piedalīsies vismaz 30 dalībnieki, 

cerības uz vismaz 1 medaļu), Pasaules čempionāts U-20 (7 dalībnieki, verības uz vismaz 1 medaļu) Baku (25 dalībnieki, 

jauniešus piedaloties šajās sacensībās daļēji mtivācijai, lai nodarbotos ar vieglatlētiku) Jaunatnes Olimpiāde. Atzīmēt arī 

kompensācijas, iedrošināt startēt labākos sportistus un par katru izcīnīto vietu saņemt prēmiju. Būtu jāpilnveido kalendārs līdz 

2015. Gadam, lai var precizēt cik čempionāti un cik sacensības prognozējamas. Publicēt visus nolikumus un sacensību 

prgrammas visiem pieejamā vidē. 2014./2015. gadā noorganizēt visas plānotās sacensības. Noslēgt konkrētus līgumus ar 

sacesnību rīkotājiem. 

Kādās vecuma grupās rīkot čempionātus (U-18 un U-16), komisija precizēs par vecuma grupām. 

Novēlējumi: 

- lūgums treneriem un sportistiem laicīgi iesniegt atskaites par izsniegtiem līdzekļiem – viena mēneša laikā pēc līdzekļu 

izlietojuma; 

- ievērot maksājumu disciplīnu - pārskaitot sacensību dalības maksu un maksu par licencēm, lūdzu norādīt rēķina numuru 

un, gadījumā, ja sportists maksā pats par sevi, norādīt sporta skolu vai klubu, sportista uzvārdu, personas kodu un 

sacensību nosaukumu, lai grāmatvedība varētu identificēt maksājumus. 

Par finansēm. 

890 000 Eiro gada budžets. Aktīvi strādājot, LVS budžetu papildinājusi ievērojami no LOK 106 00 Eiro un arī ieguldījums 

no Šķēpmetēju kluba un Sporta padomes. Ir noslēgts līgums ar LDZ kargo. Neskatoties uz budžeta deficītu 50 000 Eiro ir 

samazinājies par 8 000 Eiro uz ziemas sezonas pamata.  

Šī gada sauklis - Kopā stiprāki! Tiek izstrādāts sadarbībā ar komunikācijas plānu. Aktīvi darbojamies sociālajos tīklos. 

Vēlamies rast iespēju atrast sadarbību, lai var vērot EKČ tiešraidē. Prieks, ka treneru skaits palielinās un cīnīsimies, lai 

palielinātu treneru atalgojumu. 

14. Debates 

Balso par 2014. gada budžetu  

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas-0 

15. 2014. gada budžeta apstiprināšana 

Balsojums: par- vienbalsīgi; pret-0; atturas-0. 

NOLEMJ: apstiprināt 2014.gada budžetu un gada pārskatu. 

16. Dažādi jautājumi 

16.1.Kam jābūt gada grāmatā, vai statistikai, vai rezultātiem vai arī sacensībām. Cik gada grāmatas ir nepieciešamas, 

un kas viņas izmanto praksē.  Lūgums ieteikumus un ierosinājumus nosūtīt LVS e-pastā, vai kā citādi apkopot.  

Kā ieteikums izskanēja:-gada labākie un svarīgākie sportisti ārpus LV 

- gada grāmatai jābūt reklamējošākai (labākie momenti, stadioni vai sponsori, sponsoru 

reklāmas) 

- gada grāmata darbotos kā metodiskais materiāls 

17. Nākamā LVS kongresa laika un vietas noteikšana 

Balsojums: par-vienbalsīgi, pret-0, atturas -0. 

NOLEMJ: Nākamais kongress notiks 2015.gadā martā Rīgā. 

18. Kongresa slēgšana 

Kongresu slēdz plkst.14:00  


