
LATVIJAS VIEGLATLĒTIKAS SAVIENĪBAS 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 

2015. gada 13.jūlijā         Nr. 5 

Plkst. 18:00 

Daugavas stadions, Augšiela 1, Rīga 

 

Sēdē piedalās:  

Valdes locekļi: G.Zālītis, J.Karavaičiks, A.Lūsis, G.Peders, L.Beļikova, G.Palameiks, V.Bonders 

Nav ieradušies: I.Pujāts, E.Golts, J.Upenieks, A.Smočs 

Pieaicinātie: D.Miļkevičs, I.Bļusina, I.Radeviča  

Sēdi vada: G.Zālītis 

Protokolē: I.Klindžāne 

Sēdi atklāj: 18:00 

 

Darba kārtība 

1. 09.06.2015 valdes sēdes protokola apstiprināšana 

2. I.Radevičas atklātā vēstule LVS valdei 

3. Sportistu starti: 

 Eiropas komandu čempionāts 

 FISU Pasaules Universiāde 

 Eiropas U23 čempionāts  

4. Pasaules čempionāts Pekina, Ķīna (22.-30.08.2015), komandas sastāvs 

5. Dažādi 

 

1. Apstiprināt 09.06.2015. valdes sēdes protokolu. 

Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ: Apstiprināt 09.06.2015. valdes sēdes protokolu. 

 

2.  I.Radevičas atklātā vēstule LVS valdei 

I.Radeviča informē, ka radušos situāciju ir paskaidrojusi izsūtītajā vēstulē. Esmu gatava sadarboties, palīdzēt 

vieglatlētikai; esmu gatava uzklausīt Jūsu priekšlikumus un esmu gatava sadarbībai. Jūtu, ka man vēl trūkst pieredzes, bet 

esmu ieinteresēta ceļot un gūt pieredzi, produktīvi palīdzot. Esmu gatava doties uz Pasaules čempionātu Pekinā par pašas 

līdzekļiem, bet lūdzu, lai tiktu piešķirta akreditācija. Ar Zālīša kungu esmu apspriedusi ideju par Kids Athletics 

programmu. 

J.Karavaičiks: jāpriecājas, ka ir tādi cilvēki ar pasaules vārdu, kas vēlas darboties. Vajag objektīvi izvērtēt, kas notiek 

vieglatlētikā, uzsverot pozitīvo, jo vienmēr atradīsies kāds, kas pateiks kaut ko sliktu. 

G.Zālītis: ir jābūt atgriezeniskajai saitei, lai informācija atnāk arī līdz mums. 

I.Radeviča: apsolu, ka tā būs. Es gatavoju sižetus par veiksmīgiem vieglatlētiem, un uzskatu, ka tas ir pozitīvi. 

J.Karavaičiks uzskata, ka I.Radevičai jāiesaistās sieviešu sportā. 

I.Radeviča: uzmanības man netrūkst, tomēr katra parādīšanās uz žurnāla vāka un televīzijā parāda, ka sieviete var būt 

veiksmīga, laimīga, izglītota un sportiska. Ja iespējams, aiciniet uz valdi, labprāt darbotos kopā ar jums. 

G.Zālītis: tas ir liels ieguvums, ja kāds vēlas darboties, esam gatavi atbalstīt, tikai jāsaprot, kurā sfērā Tu būtu spēcīga. 

Projekti var būt dažādi – sieviešu iesaiste sportā, Kids Athletics programma u.c. Jāsāk no vietējā līmeņa, tad ir Eiropas un 

pasaules līmenis. 

I.Radeviča: Esmu Eiropas Olimpiskajā komitejā un uzskatu, ka man ir labas valodas zināšanas un izglītība, lai darbotos 

starptautiskā līmenī, ir svarīgi, lai mēs būtu pārstāvēti Eiropas un pasaules līmenī. 

G.Zālītis piedāvā realizēt sekojošus projektus: Sieviešu komisija federācijas līmenī; Kids Athletics projekts 4.-5. klasēm; 

vieglatlētikas tēla uzturēšana – veiksmes stāsti. 

D.Miļkevičs: Ineta ļoti pozitīvi runā ar sportistiem, iedvesmo uz labiem startiem nozīmīgos mačos, atrod pareizos vārdus, 

sniedz motivējošu atbalstu. 

Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 3. Sportistu starti: 

3.1. Eiropas komandu čempionāts 

Izsakās L.Beļikova un G.Palameiks. 

D.Miļkevičs informē par sacensību organizētību un norisi. 

Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 



3.2. FISU Pasaules Universiāde 

V.Bonders informē par studentu startiem. Izcīnītas 3 medaļas, kas ir viens no labākajiem sasniegumiem Latvijai 

piedaloties Pasaules Universiādēs: L.Mūze un M.Onužāne – sudrabs, Z.Sirmais – bronza. 

Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

3.3. Eiropas U23 čempionāts 

D.Miļkevičs informē par sportistu startiem. 

Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

4. Pasaules čempionāts Pekina, Ķīna (22.-30.08.2015), komandas sastāvs 

G.Zālītis informē, ka līdz 15.07. jāiesniedz saraksts ar uzvārdiem aviobiļetēm. 

D.Miļkevičs informē par sportistiem, kas izpildījuši normatīvus. Prokopčuka un Žolnerovičs 99% nebrauks, jo Pekinā ir 

ļoti karsts. Ikauniece-Admidiņa brauks ātrāk, lai var aklimatizēties. Jālemj par treneriem. Potenciālie kandidāti, kas vēl 

varētu izpildīt normatīvu: L.Mūze, S.Ozoliņa, Z.Sirmais, L.Velvere, G.Latiševa-Čudare. 

Balsojums: par – 7, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ: Apstiprināt provizorisko komandas sastāvu. Par galējo sastāvu lemt valdes sēdē līdz 10.08.2015 

 

5. Dažādi 

5.1. A.Staģa grāmatas 

G.Zālītis informē par Jumavas projektu, kura mērķis ir izdot 3 A.Staģa grāmatas par vieglatlētikas vēsturi. 1.daļa plānota 

2016.gada sākumā, gadā, kad A.Staģim būs 75.dzimšanas diena; 2.daļa 2017.gadā – vieglatlētikai 120 gadi; 3daļa 

2018.gadā uz Latvijas simtgadi. Lūgums ieteikt cilvēkus, pie kā griezties, lai lūgtu finansiāli atbalstīt grāmatu izdošanu. 

Mūsu daļa 1 grāmatai ir 5600 €. 

Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

5.2. LSPA projekts 

G.Zālītis informē par projektu ar LSPA – I.Avotiņa plāno izdot grāmatu par vieglatlētikas metodiku. 

G.Palameiks iesaka labāk atkārtoti izdot Imanta Liepiņa grāmatu par vieglatlētiku. 

Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

5.3. EAA un IAAF apbalvojumi 

I.Klindžāne informē, ka biroja darbinieki apbalvošanai iesaka I.Radeviču un I.Stukuli. Lūdz izteikt savu viedokli. 

Izsakās L.Beļikova, ierosina izvirzīt B.Grantiņu. 

Balsojums: par-7, pret-0, atturas-0. 

NOLEMJ: EAA apbalvojumam pieteikt Birutu Grantiņu; IAAF apbalvojumam – Inetu Radeviču. 

 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 20:30 

Valdes sēdes vadītājs        G.Zālītis 

Protokoliste        I.Klindžāne 


