
 
 

Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" 

valdes sēdes protokols Nr.04-2020 
 

Attālināti, Google Meet platformā (meet.google.com/ayx-bowg-pyo) 

2020. gada 21. novembris, plkst.19:00. 

 

Sēdes vadītājs: Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" valdes 

priekšsēdētājs Guntis Zālītis 

Protokolists: Dace Pilsētniece 

Piedalās valdes locekļi: Dace Brakanska, Dace Pilsētniece, Aivars Puriņš, Iraida 

Zālīte, Laine Kreicere, Ināra Fjodorova. 

 

Darba kārtībā: 

1. LVVA konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts “ rezultāti 

2. LVVA 7. Latvijas veterānu čempionāta vieglatlētikā un Baltijas veterānu 

čempionāta vieglatlētikā rīkošana 2021. gadā 

3. LVVA sacensību kalendārs 2021. gadam 

4. LVVA konkursa “LVVA 2021. gada labākais vieglatlēts “ nolikums 

5. LSVS XXX atskaišu un vēlēšanu konference 28.decembrī 

6. LVVA 10. Biedru kopsapulces rīkošana 

7. 2020. gadā sasniegtie Latvijas rekordi vieglatlētikā veterāniem  

8. Atzinības par 2020.gada darbu 

9. LVS dāvināto grāmatu saņēmēji 

 

1. LVVA konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts “ rezultāti 
Valde klausās: Ir apkopoti konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts“ rezultāti 

(Pielikums Nr.1). Diskusija cik sacensību rezultāti jāņem vērā, jo nenotika pasaules un 

Eiropas čempionāts. Ieteikums – samazināt uz 4  rezultātiem. Tomēr līdz pat sacensību 

sezonas  beigām izmaiņas nolikumā netika veiktas un ar to rēķinās sportisti. 

 

Lēmums Nr.04/1-2020  

Nolemts:  

Apstiprināt konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts “ rezultātus, vērtējot 5 

rezultātus.  
Balso:  7  par, 0   pret. 

 

2. LVVA 7. Latvijas veterānu čempionāta vieglatlētikā un Baltijas 

veterānu čempionāta vieglatlētikā rīkošana 2021. gadā 
Valde klausās: Laine Kreicere sazinājās ar iespējamiem 7. Latvijas čempionāta un 

Baltijas čempionāta rīkotājiem. Ir piedāvājumi no Tukuma un Ventspils par šo 

sacensību  rīkošanas iespējām 2021. gada vasarā. Ņemot vērā, ka tās ir 2 dienu 

sacensības un tajās piedalīsies viesi no Lietuvas un Igaunijas, būtisks jautājums ir par 



 
 

naktsmītņu pieejamību tuvākajā apkārtnē. Būtiska arī ir sacensību rīkošanas finansiālā 

puse – stadions, tiesneši, medaļas, balvas. Dace Brakanska ziņo, ka Ventspils 

piedāvājumā stadions, tradicionālā sacensību zupa tiek finansēti no Ventspils 

pašvaldības. Papildus tam varētu būt finansiāls atbalsts medaļu un balvu 

nodrošināšanai. Diskusija par stadioniem – Ventspilī 8 celiņu skrejceļš pa apli un 2 

tāllēkšanas bedres, papildus mešanu sektori blakus stadionam. Tukumā 4 celiņu 

skrejceļš pa apli, 2 tāllēkšanas bedres, stadiona centrā sintētiskais segums – nevar notikt 

sacensības mešanu disciplīnās (citā stadionā). 

 

Lēmums Nr.04/2-2020.  

Nolemts: 7. Latvijas čempionātu un Baltijas čempionāta rīkot 2021. gada 21. un 22. 

augustā Ventspilī. 

Balso:  7  par, 0   pret. 

 

3. LVVA sacensību kalendārs 2021. gadam 
Valde klausās: Ir sagatavots 2021.gada LVVA sacensību kalendāra projekts (Pielikums 

Nr.2). Uz šo brīdi kalendārā iekļautas 12 Latvijas mēroga, 2 Baltijas un 2 

pasaules/Eiropas mēroga sacensības. Pēc EMA un WMA lēmumiem ir 2021. gadā ir 

atcelti pasaules un Eiropas čempionāti. Ņemot vērā esošo situāciju ar Covid-19, grūti 

ir prognozēt vai notiks telpu sacensību sezona. Līdz ar ko publicējamajā kalendāra 

versijā pievienojam tekstu – “vairāku sacensību datumi var tikt precizēti”. 

 

Lēmums Nr.04/3-2020  

Nolemts: Nolemts apstiprināt 2020.gada sacensību kalendāru.  

Balso:  7  par, 0   pret. 

 

4. LVVA konkursa “LVVA 2021. gada labākais vieglatlēts “ nolikums 
Valde klausās: Ir sagatavots 2021.gada LVVA konkursa nolikuma projekts (pielikums 

Nr.3). Ņemot vērā esošo situāciju ar Covid-19, grūti ir prognozēt vai notiks telpu 

sacensību sezona un kāda būs vasaras sacensību sezona. Ņemot vērā 2020. gada 

pieredzi, kad visas sacensības nenotika, konkursa nolikumā jābūt ietvertai informācijai 

par situāciju, ja gada laikā nenotiek tik daudz sacensību, lai konkursa ietvaros būtu 5 

ieskaites. Diskusija par to cik rezultāti būtu jāvērtē, ja kādas no sacensībām nenotiek. 

 

Lēmums Nr.04/4-2020.  

Nolemts: Apstiprināt konkursa “LVVA 2021. gada labākais vieglatlēts” nolikumu, 

precizējot to”: 

1. Ja kādas sacensības tiek atceltas un nenotiek, tad konkursā tiek vērtēti jebkuru 

4 sacensību labākie rezultāti no 2021.gada sacensību kalendāra; 

2. Ja konkursa dalībnieki nav samaksājuši biedru naudu (min. 15,00 EUR) par 

tekošo gadu līdz 2021. gada 1. jūnijam (ieskaitot), nav iespējams pretendēt uz 

laureātu balvām. 

Balso:  7  par, 0   pret. 

 



 
 

5. LSVS XXX konferences 30.decembrī delegāti no LVVA 
Valde klausās: Š.g. 28. decembrī attālināti notiks Latvijas Sporta veterānu-senioru 

savienības XXX atskaišu – vēlēšanu konference. Konferencē tiks sniegta informācija 

par 2020. gadā Latvijā organizētajām sacensībām un prezentēts 2021. gada sacensību 

kalendārs, kā arī notiks prezidenta, valdes un revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas. 

Priekšlikums no LVVA izvirzīt divus delegātus Gunti Zālīti un Laini Kreiceri. 

 

Lēmums Nr.04/5-2020.  

Nolemts: No LVVA izvirzīt divus delegātus Gunti Zālīti un Laini Kreiceri dalībai 

LSVS XXX atskaišu – vēlēšanu konferencē 28. decembrī. 

Balso:  7  par, 0   pret. 

 

6. LVVA 10.Biedru kopsapulces datuma un laika noteikšana 
Valde klausās: LVVA statūti paredz, ka ikgadējā biedru kopsapulce jāsarīko līdz tekošā 

gada 30. janvārim. Jāparedz arī laiks, lai sagatavotu Pārskata ziņojumu par 2020. gadu, 

finanšu kopsavilkumus un revidenta ziņojumu. Piedāvājums ikgadējo biedru 

kopsapulci rīkot 2021. gada 14. janvārī. Tā kā šobrīd ir spēkā Covid-19 pandēmijas 

ierobežojumi par pulcēšanos un tuvākajā laikā nav paredzama situācijas uzlabošanās, 

kopsapulce jārīko attālināti Google Meet platformā. Darba kārtība (Pielikums Nr.4). 

Lēmums Nr.04/6-2020.  

Nolemts: Apstiprināt 10. Biedru kopsapulces rīkošanu 2021. gada 14. janvārī 10:00 

attālināti Google Meet platformā ar darba kārtību Pielikumā Nr.4. L.Kreicerei sagatavot 

instrukciju biedru sapulces dalībniekiem Google Meet platformas lietošanai. 

Balso:  7  par, 0   pret. 

 

7. 2020. gadā sasniegtie Latvijas rekordi vieglatlētikā veterāniem  
Valde klausās: A.Staģis ir sagatavojis Latvijas rekordu vieglatlētikā veterāniem 

sarakstu pa vecuma kategorijām uz 2020. gada 10. novembri (Pielikums Nr.5). 2020. 

gadā ir laboti 29 Latvijas rekordi veterāniem vieglatlētikā. 15 rekordu labojumi 

sievietēm un 14 rekordu labojumi vīriešiem. Īpaši jāizceļ Jānis Mankovskis ar 6 

jauniem Latvijas rekordiem 80+ vecuma kategorijā. 

 

Lēmums Nr.04/7-2020.  

Nolemts: Apstiprināt 2020. gadā sasniegtos Latvijas rekordus vieglatlētikā veterāniem.  

Balso:  7  par, 0   pret. 

 

8. Atzinību izteikšana par 2020.gada darbu 
Valde klausās: Ņemot vērā, ka 2020. gada sacensību sezonu ietekmēja Covid-19 

pandēmija, LVVA izdevās veiksmīgi sarīkot gan konkursu par labāko 2020. gada 

vieglatlētu, par ko priekšlikums izteikt atzinību V.Bukšam, A.Puriņam un 

J.Važņevičam par punktu skaitīšanu. Veiksmīgi arī tika sarīkots Latvijas čempionāts 

veterāniem vieglatlētikā Preiļos - atzinība Preiļu tiesnešu komandai un Edgram 

Vaivodam. A.Staģis sekojis līdz visu sportistu startiem un ir sagatavojis Latvijas 



 
 

veterānu rekordu vieglatlētikā statistiku. Piedāvājums piešķirt naudas balvu A.Staģim 

par statistikas kārtošanu 200,00 EUR (Divi simti eiro) apmērā. Veiksmīgi darbojas arī 

LVVA mājas lapa un sacensību reģistrācijas sistēma, kuru apkalpo J.Važņevičs.  

Piedāvājums piešķirt naudas balvu J.Važņevicam par LVVA mājas lapas uzturēšanu 

300,00 EUR (trīs simti eiro) apmērā. 

Lēmums Nr.04/8-2020.  

Nolemts: Izteikt atzinības: V.Bukšam, A.Puriņam, J.Važņevicam, E.Vaivodam, Preiļu 

tiesnešu komandai. Piešķirt naudas balvu A.Staģim par statistikas kārtošanu 200,00 

EUR (Divi simti eiro) apmērā. Piešķirt naudas balvu J.Važņevicam par LVVA mājas 

lapas uzturēšanu 300,00 EUR (trīs simti eiro) apmērā. 

Balso:  7  par, 0   pret. 

 

 

9. LVS dāvināto grāmatu saņēmēji 
Valde klausās: Latvijas Vieglatlētikas savienība dāvina LVVA grāmatas 

“Vieglatlētikas vēsture” un “Latvijas sporta lepnums”. Piedāvājums ar grāmatām 

“Latvijas sporta lepnums” apbalvot konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts“ 

uzvarētājus un “Vieglatlētikas vēsture” dāvināt biedriem, kuri 2020. gadā ir 

apmaksājuši biedru maksas. 

 

Lēmums Nr.04/9-2020.  

Nolemts: Ar grāmatām “Latvijas sporta lepnums” apbalvot konkursa “LVVA 2020. 

gada labākais vieglatlēts“ uzvarētājus. Grāmatas “Vieglatlētikas vēsture” dāvināt 

biedriem, kuri 2020. gadā ir apmaksājuši biedru maksu. 

Balso:  7  par, 0   pret. 

 

 

Sēdes vadītājs: Guntis Zālītis   __________________________ 

 

Sēdes protokolists: Dace Pilsētniece __________________________ 

  



 
 

Pielikums Nr.1 

Konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts” rezultāti 

 
Nominācijā “Labākais vidējo un garo distanču skrējējs” 

1.vieta Valdis Ņilovs 

2.vieta Gatis Brakanskis 

3.vieta Edgars Rencis 

3485 punkti 

2414 punkti 

1816 punkti 

Nominācijā “Labākā vidējo un garo distanču skrējēja” 

1.vieta Ginta Rasa 

2. vieta Ināra Lūse 

3.vieta Zinaīda Rācenāja 

4099 punkti 

3472 punkti 

2520 punkti 

Nominācijā “ Labākais soļotājs” 

1.vieta Raitis Lērme  

2.vieta Normunds Ivzāns  

3.vieta Harijs Āboliņš 

4639 punkti 

4606 punkti 

3544 punkti 

Nominācijā “ Labākā soļotāja” 

1.vieta Vaira Grigorjeva  

2.vieta Vita Ormane 

3.vieta Ņina Jurciņa 

3896 punkti 

3271 punkti 

2971 punkti 

Nominācijā “ Labākais sprinteris” 

1.vieta Jānis Mankovskis 

2.vieta Aivars Puriņš  

3.vieta Valdis Cela 

5115 punkti 

4719 punkti 

4534 punkti 

Nominācijā “ Labākā sprintere” 

1.vieta Mārīte Vasiļjeva 

2.vieta Ludmila Ņefjodova-Volkova;  

3.vieta Leontīne Vītola 

4797 punkti  

4397 punkti 

4230 punkti 

Nominācijā “Labākais tāllēcējs” 

1.vieta Valdis Cela 

2.vieta Juris Lebedoks 

3.vieta Jānis Mankovskis 

5507 punkti 

4824 punkti 

4796 punkti 

Nominācijā “Labākā tāllēcēja” 

1.vieta Mārīte Vilcāne 

2.vieta Mārīte Vasiļjeva 

3.vieta Ināra Fjodorova 

4460 punkti 

4310 punkti 

4274 punkti 

Nominācijā “Labākais augstlēcējs” 

1.vieta Valdis Cela 

2.vieta Jānis Mankovskis 

3.vieta Aleksandrs Stepanovs 

5656 punkti 

5319 punkti 

4545 punkti 

Nominācijā “Labākā augstlēcēja” 

1.vieta Laila Pētersone 

2.vieta  Dace Brakanska 

3.vietas Maija Vesele 

5369 punkti 

4648 punkti 

3882 punkti 

Nominācijā “Labākais trīssoļlēcējs” 

1.vieta Valdis Cela 

2.vieta Jānis Mankovskis 

3.vieta Juris Lebedoks 

5613 punkti 

4959 punkti 

4609 punkti 

Nominācijā “Labākā trīssoļlēcēja” 



 
 

1.vieta Laila Pētersone 

2.vieta Mārīte Vilcāne 

3.vieta Ināra Fjodorova 

4997 punkti 

4629 punkti 

4297 punkti 

Nominācijā “Labākais lodes grūdējs“ 

1.vieta Jānis Pāviliņš 

2.vieta Jānis Buks 

3.vieta Jānis Masāns 

4561 punkti 

4419 punkti 

4167 punkti 

Nominācijā “Labākā lodes grūdēja” 

1.vieta Maija Jakabsone 

2.vieta Ināra Rozēna 

3.vieta Helēna Ringa 

5698 punkti 

5434 punkti 

4949 punkti 

Nominācijā “Labākais diska metējs“ 

1.vieta Jānis Pāvuliņš 

2.vieta Aldis Putns 

3.vieta Jānis Mirks 

3089 punkti 

2756 punkti 

2751 punkti 

Nominācijā “Labākā diska metēja” 

1.vieta Maija Jakabsone 

2.vieta Ināra Rozēna 

3.vieta Helēna Ringa 

4332 punkti 

3944 punkti 

2503 punkti 

Nominācijā “Labākais šķēpa mētējs“ 

1.vieta Vilmārs Bukšs 

2.vieta Jānis Zagorskis  

3.vieta Ivars Dundurs 

3553 punkti 

3257 punkti 

2658 punkti 

Nominācijā “Labākā šķēpa mētēja“ 

1.vieta Mārīte Vilcāne 

2.vieta Ilona Kojaloviča  

3.vieta Marta Ādamsone 

2651 punkti 

2444 punkti 

1766 punkti 

 

 

  



 
 

Pielikums Nr.2 

LVVA  Sacensību kalendārs 2021. gadam 
projekts 

  
 

  

 
Datums Vieta  Nosaukums Programmā 

 
LATVIJA 

 

30.01.2021. Jēkabpils 
Jēkabpils atklātās sacensības veterāniem 
vieglatlētikā telpās ,,Lūša Kauss 2021''. 

Sacensību datums 
iespējams tiks 
mainīts, saistībā ar 
COVID-19 izplatību 
Latvijā  

 

13.02.vai 
20.02.2021. 

Daugavpils Latgales atklātais čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem telpās   

 
06.03.2021. 

?? Rīga/ 
Kuldīga??? 

58. LSVS Sporta spēles, vieglatlētika telpās   

 
17.04.2021. Ventspils 

Ventspils ziemas atklātais čempionāts 
veterāniem vieglatlētikā telpās   

 

01.05.2021. Jēkabpils 
Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā, 
SPORTISTU - PĒTERA ZELTIŅA, JURA BĒRZIŅA, 
FRANČA SJOMKĀNA PIEMIŅAI*** 

  

 
08.05.2021. Tukums 

Tālivalža Krūmiņa balvu izcīņa ŠĶĒPA MEŠANĀ - 
2021 *** 

  

 

29.05.2021. Ogre 
Ogres atklātais čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem   

 
05.06.2021. 

Gulbenes 
stadions 

Gulbenes novada atklātais čempionāts 
vieglatlētikā  

  

 
05.06.2021. Koknese 

"Viestura kauss" - Kokneses čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem 

  

 
19.-

20.06.2021. 
Cēsis 58. LSVS Sporta spēles, vieglatlētika   

 23.06.2021. Preiļi Jāņu un Līgu Čempionāts   

 
  Višķi 

Latgales atklātais čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem   

 BALTIJA 

 
21.-

22.08.2021. 
Ventspils 

8. Baltijas un 7.Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem   

 2021.dec.sāk. Tartu Tartu Kevek   

 EIROPA UN PASAULE 

 
30.01.2021. 

Grodno 
(BY) 

Baltkrievijas atklātais čempionāts veterāniem 
telpās***   

 
24.-

28.03.2021. 

Braga 
(Portugāle) 

EMACI, Eiropas čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem, tikai disciplīnas ārpus telpām 

  

 

26.-
27.06.2021. 

Minsk (BY) 
2nd International Athletics Match Among 
Veterans for the “Commonwealth” 

Sacensības notiks 
Minskā, stadionā 
"Dinamo" 

 

03.-
10.07.2021. 

Tampere 
(Somija) 

WMACS, Pasaules čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem  

  

 



 
 

Pielikums Nr.3 

Konkursa „LVVA 2021. gada labākais vieglatlēts” 

NOLIKUMS  

1. Konkursa mērķis un uzdevums. 

Popularizēt un attīstīt veterānu vieglatlētiku Latvijā.  

Radīt interesi sporta veterāniem regulāri trenēties un piedalīties sacensībās, kas 

vienlaicīgi ir arī veselīga dzīves veida popularizēšana. 

 

2. Konkursa vērtējumā iekļauto sacensību 2021. gada kalendārs. 

Kalendārā netiek iekļautas sacensības, kuras tiek rīkotas atsevišķām disciplīnām. 

Sacensību datumos iespējamas izmaiņas, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju saistībā 

ar COVID-19 izplatību Latvijā un pasaulē.  

 

LVVA  Sacensību kalendārs 2021. gadam 
  

 
  

 
Datums Vieta  Nosaukums Programmā 

 
LATVIJA 

 

30.01.2021. Jēkabpils 
Jēkabpils atklātās sacensības 
veterāniem vieglatlētikā telpās ,,Lūša 
Kauss 2021''. 

Sacensību datums 
iespējams tiks mainīts, 
ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju 
saistībā ar COVID-19 
izplatību Latvijā  

 

13.02.vai 
20.02.2021. 

Daugavpils Latgales atklātais čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem telpās   

 
06.03.2021. 

?? Rīga/ 
Kuldīga??? 

58. LSVS Sporta spēles, vieglatlētika 
telpās   

 
17.04.2021. Ventspils 

Ventspils ziemas atklātais čempionāts 
veterāniem vieglatlētikā telpās   

 

01.05.2021. Jēkabpils 

Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā, 
SPORTISTU - PĒTERA ZELTIŅA, JURA 
BĒRZIŅA, FRANČA SJOMKĀNA 
PIEMIŅAI*** 

  

 
08.05.2021. Tukums 

Tālivalža Krūmiņa balvu izcīņa ŠĶĒPA 
MEŠANĀ - 2021 *** 

  

 

29.05.2021. Ogre 
Ogres atklātais čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem   

 
05.06.2021. 

Gulbenes 
stadions 

Gulbenes novada atklātais čempionāts 
vieglatlētikā  

  

 
05.06.2021. Koknese 

"Viestura kauss" - Kokneses čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem 

  

 
19.-

20.06.2021. 
Cēsis 58. LSVS Sporta spēles, vieglatlētika   

 23.06.2021. Preiļi Jāņu un Līgu Čempionāts   

 
  Višķi 

Latgales atklātais čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem   



 
 

 BALTIJA 

 
21.-

22.08.2021. 
Ventspils 

8. Baltijas un 7.Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem   

 2021.dec.sāk. Tartu Tartu Kevek   

 EIROPA UN PASAULE 

 
30.01.2021. 

Grodno 
(BY) 

Baltkrievijas atklātais čempionāts 
veterāniem telpās***   

 

24.-
28.03.2021. 

Braga 
(Portugāle) 

EMACI, Eiropas čempionāts vieglatlētikā 
veterāniem, tikai disciplīnas ārpus 
telpām 

  

 

26.-
27.06.2021. 

Minsk (BY) 
2nd International Athletics Match Among 
Veterans for the “Commonwealth” 

Sacensības notiks 
Minskā, stadionā 
"Dinamo" 

 

03.-
10.07.2021. 

Tampere 
(Somija) 

WMACS, Pasaules čempionāts 
vieglatlētikā veterāniem  

  

         

 ***LVVA 2021.g. konkursa vērtējumā rezultāti netiek iekļauti   
3. Konkursa dalībnieki. 

 Konkursā piedalās visi LVVA biedri, kuri ir samaksājuši biedru naudu (min. 

15,00 EUR) par 2021.gadu. Maksājumam jābūt veiktam līdz 2021. gada 1.jūnijam 

(ieskaitot). 2021.gada 5.jūnijā LVVA mājas lapā www.lvva.lv tiek publicēts LVVA 

biedru saraksts, kuriem ir tiesības piedalīties un pretendēt uz Konkursa „LVVA 

2021.gada labākais vieglatlēts” laureātu balvām. 

 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā 

organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību publiskajos 

materiālos, kā arī piekrīt personas datu apstrādei atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē datu aizsardzību. Personas datu apstrādes 

mērķis – Biedrības sacensību un konkursa organizēšana. 

 Dalībnieki personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tās atbilstību 

izvēlētajai fiziskajai slodzei. 

Dalībnieki sacensībās piesakās un piedalās ar saviem patiesajiem personas datiem (kas 

reģistrēti pasē vai ID apliecībā). 

 

4. Konkursa vadība. 

 Konkursu organizē un rezultātus apkopo LVVA valdes apstiprināta komisija 

piecu komisijas locekļu sastāvā (Laine Kreicere, Aivars Puriņš, Guntis Zālītis, Dace 

Pilsētniece, Dace Brakanska). 

 

5. Konkursa vērtēšana. 

 Konkursā tiek noteikti godalgoto vietu ieguvēji sekojošās vieglatlētikas 

disciplīnu nominācijās: 

dāmām: labākā sprintere, garo distanču skrējēja, soļotāja, tāllēcēja, trīssoļlēcēja, 

augstlēcēja, lodes grūdēja, šķēpa metēja, diska metēja; 

kungiem: labākais sprinteris, garo distanču skrējējs, soļotājs, tāllēcējs, augstlēcējs, 

trīssoļlēcējs, lodes grūdējs, šķēpa metējs, diska metējs. 

 Nominācijā “labākā sprintere” vērtēs labākos rezultātus: 50m, 60m, 100m, 

200m, 400m. 

http://www.lvva.lv/


 
 

 Nominācijā “labākā garo distanču skrējēja” vērtēs labākos rezultātus: 600m, 

800m, 1500m, 1 jūdze, 3000m. 

 Nominācijā “labākā soļotāja” vērtēs labākos rezultātus: 3000m, 5000m. 

 Nominācijā “labākais sprinteris” vērtēs labākos rezultātus: 50m, 60m, 100m, 

200m, 400m. 

 Nominācijā “labākais garo distanču skrējējs” vērtēs labākos rezultātus:  600m, 

800m, 1500m, 1 jūdze, 3000m, 5000m. 

 Nominācijā “labākais soļotājs” vērtēs labākos rezultātus: 3000m, 5000m. 

 LVVA Konkursā tiek vērtēti jebkuru 5 sacensību labākie rezultāti no 2021.gada 

sacensību kalendāra. Ja kādas sacensības tiek atceltas un nenotiek, tad konkursā tiek 

vērtēti jebkuru 4 sacensību labākie rezultāti no 2021.gada sacensību kalendāra. 

Vienās sacensībās tiek ņemts vērā viens labākais rezultāts nominācijā.  

Konkursā tiek vērtēti arī dalībnieki, kuri startējuši mazāk kā 5 sacensībās.   

  Sacensībās, kurās nenotiek elektroniskā laika fiksēšana (fotofinišs), tad 

ar rokas hronometru fiksētajiem rezultātiem 100m un 200m distancēs tiek pieskaitītas 

0,24 sekundes, bet 400m skrējienā 0,14 sekundes.  

 Reālie rezultāti mešanu disciplīnās tiek vērtēti pēc WMA koeficientiem, 

soļošanas disciplīnās pēc Grubba koeficientiem. Iegūtos rezultātus salīdzina pēc IAAF 

2017. gada punktu tabulām. 

 

 Ja konkursa dalībnieki nav samaksājuši biedru naudu (min. 15,00 EUR) 

par tekošo gadu līdz 2021. gada 1. jūnijam (ieskaitot), nav iespējams pretendēt uz 

laureātu balvām. Par laureātu balvu piešķiršanu LVVA valdes komisija izlems tūlīt 

pēc 2021. gada konkursa rezultātu apkopošanas. 

 

6. Apbalvošana. 

 Sacensību rezultāti un kopvērtējums būs apskatāmi www.lvva.lv mājas lapā. 

Konkursa laureātu apbalvošana notiks LVVA atskaišu konferencē par 2021.gadu (vieta 

un datums tiks paziņoti atsevišķi). Ar laureātu piemiņas balvām tiks apbalvoti katras 

nominācijas 1. – 3.vietu ieguvēji dāmām un kungiem.  

 

 

LVVA 

Latvijas Vieglatlētikas Veterānu Asociācija 
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Pielikums Nr.4 

 

Biedrības „Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” 10.biedru 

kopsapulces darba kārtība 

 
2021.gada 14.janvārī plkst.10:00. 

 

10.kopsapulces darba kārtība: 

1) 2020.gada pārskata ziņojums – Prezidents Guntis Zālītis. 

2) Revidenta ziņojums – Ginta Puriņa. 

3) Debates. 

4) 2020.gada pārskata ziņojuma un LVVA revidenta ziņojuma apstiprināšana. 

5) Biedru sapulces noslēgums, nākošās konferences (par 2021.gadu) laika un vietas 

noteikšana. 

 

Balsošana notiek, iesūtot balsojumus par darba kārtības jautājumiem konferences 

vadītājam līdz 2021.gada 12.janvārim plkst.19:00 uz e-pasta adresi: 

lvva.masters@gmail.com . 
 

 

***Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, Biedram ir tiesības 

rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms biedru kopsapulces, ja 

balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai biedru identificēt, kā 

arī balsojums nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas. 

 

LVVA valde 

  



 
 



 
 

 


