
 1 (  2 ) 

 

Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija 

II KONFERENCE 

Līvāni 

2014.gada 01.novembris 

 

LĒMUMS Nr.1 

 

Par Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas  uzdevumiem 2015. gadā. 

 

Izanalizējusi Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas  (LVVA) valdes darbu 2014. gadā, kā 

arī Latvijas un Starptautiskās vieglatlētikas veterānu (masters) kustības virzības jaunākās 

tendences - lai nostiprinātu un pilnveidotu LVVA darbu 2015.gadā: 

KONFERENCE NOLEMJ: 

I. Atzinīgi vērtēt LVVA sadarbību ar Valmieras pilsētas, kā arī Kokneses, Jēkabpils, 

Ventspils, Līvānu, Preiļu, Kuldīgas, Daugavpils novadu pašvaldībām un šo pašvaldību 

sporta darba organizatoriem  – pateicoties, kuru nostājai, atsaucībai un praktiskajām  

aktivitātēm ir bijis iespējams izveidot pietiekami optimālu Latvijas vieglatlētikas 

veterānu 2014. gada pašmāju sacensību kalendāru, kā arī sekmīgi  noorganizēt 

konkursu, nosakot  labākos sportistus LVVA gada kalendāro sacensību ietvaros.  

II. Atzinīgi vērtēt valdes darbu veidojot un nostiprinot sadarbību ar vadošajām 

starptautiskajām, reģionālajām starpvalstu un kaimiņvalstu veterānu vieglatlētikas 

organizācijām . 

III. Konference LVVA valdei 2015.gadam nosaka sekojošus uzdevumus: 

1. Būtiski aktivizēt sadarbību ar LVVA stratēģisko sadarbības partneri - Latvijas 

Vieglatlētikas savienību (LVS). 

2.  Tālāk pilnveidot un paplašināt vieglatlētikas veterāniem pieejamo sacensību un citu 

pasākumu kalendāru - aktivizējot darbu ar pašvaldībām, sporta klubiem un citām 

sporta organizācijām, kā arī citām juridiskām personām. 

3. Noorganizēt III LVVA konkursu „LVVA gada labākie vieglatlēti”. 

4. Sarīkot Latvijas  vieglatlētikas  veterānu (senioru) pirmo čempionātu.   

5. Nostiprināt un tālāk attīstīt vispārējo sadarbību, informācijas apmaiņas procesu ar 

galvenajām starptautiskajām  vieglatlētikas veterānu (Masters) organizācijām EMA 

un WMA, kā arī  ar atbilstošajām reģionālajām un kaimiņvalstu organizācijām.  

6. Sadarbībā ar LVS, Valmieras pilsētas pašvaldību un citām ieinteresētajām 

organizācijām, noorganizēt Baltijas valstu čempionātu vieglatlētikā veterāniem.  
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7. Sekmēt labas ētikas un godīguma principu nostiprināšanu Latvijas vieglatlētikas 

veterānu kustībā - iekļauties sporta pasaulē plaši izvērstajā kustībā „Godīgās spēle” 

(Fair Play) un  iedibināt arī atbilstošu LVVA gadskārtējo balvu.  

8. Pilnīgāk un vispusīgāk izmantot LVVA Interneta vietnes iespējas asociācijas 

aktualitāšu un valdes darba atspoguļošanai, viedokļu un pieredzes apmaiņai, labu 

ideju propagandai un organizācijai būtisku mērķu sasniegšanai.  

Pilnveidot darbu  veterānu vieglatlētikas statistikas jomā (sezonas labāko  rezultātu 

apkopošana pa vecuma grupām, valsts rekordu reģistrēšana un to apstiprināšana, 

utt.). 

9. LVVA darbībā turpināt piesaistīt jaunus biedrus, iespējami vairāk biedru iesaistīt  

LVVA pasākumu organizēšanas un to norises nodrošināšanas procesos. 

10. Noorganizēt LSVS III (kārtējo) konferenci un vieglatlētikas veterānu kopēju atpūtas 

pasākumu. 

IV. Konference Ikvienu LVVA biedru aicina ar savu ieguldījumu aktīvi veicināt 

organizācijas nostiprināšanos un izaugsmi:  

1. aktivizēt darbu ar vieglatlētikas veterāniem un citiem entuziastiem savā pilsētā, 

novadā, sporta klubā; 

2. ne tikai piedalīties LVVA pasākumos, bet iespēju robežās ņemt dalību arī  to 

organizēšanas un norises procesos;  

3. sniegt konkrētu praktisku atbalstu asociācijas valdei tās darbā;  

4. apzināt veterānu vieglatlētikas entuziastus, palīdzēt viņiem iesaistīties LVVA; 

5. piedalīties sociālās un humānās palīdzības sniegšanā un organizēšanā veterānu 

vieglatlētikas entuziastiem (kuriem tas ir nepieciešams).  
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LVVA valdes priekšsēdētājs 

 


