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Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija" 

valdes sēdes protokols Nr.01-2021 
 

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

2021. gada 14. janvāris, plkst.10:20. 

 

Sēdes vadītājs: Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" (LVVA) 

valdes priekšsēdētājs Guntis Zālītis 

Protokolists: Laine Kreicere 

Piedalās valdes locekļi: Dace Brakanska, Aivars Puriņš, Iraida Zālīte, Laine Kreicere. 

Darba kārtībā: 

1. Atkārtotas biedru kopsapulces datuma un laika noteikšana. 

2. Latvijas Veterānu vieglatlētikas 2021.gada izlases sastāva noteikšana. 

3. Konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts” balvu pasniegšana. 

4. LVVA 2021. gada sacensību kalendāra izmaiņas. 

5. Citi jautājumi. 

 

1. Atkārtotas biedru kopsapulces datuma un laika noteikšana. 
Valde klausās: Sakarā ar to, ka 2021.gada 14. janvārī ikgadējā biedru kopsapulcē 

kopējais biedru (iesūtot balsojumu – 19; tiešsaistē – 12 (no tiem iesūtījuši balsojumu 

7)) skaits bija 24; - uz 2021. gada 14.janvāri LVVA biedru skaits – 303, biedru sapulces 

kvorums – 154 biedri, līdz ar to biedru sapulcei nebija kvoruma un tā nebija lemttiesīga. 

Atkārtota biedru sapulce jāsasauc 4 nedēļu laikā. Tā kā statūti nosaka, ka biedru sapulce 

jāsarīko līdz 30. janvārim, priekšlikums biedru sapulci rīkot 2021. gada 30. janvārī 

10:00 attālināti Google Meet platformā. 

Lēmums Nr.01/1-2021.  

Nolemts: Apstiprināt atkārtotas biedru sapulces rīkošanu 2021. gada 30. janvārī 10:00 

attālināti Google Meet platformā.  

Balso:  5  par, 0   pret. 

2. Latvijas Veterānu vieglatlētikas 2021.gada izlases sastāva 

noteikšana. 
Valde klausās: Ņemot vērā valstī spēkā esošos pandēmijas ierobežojumus un ārkārtas 

stāvokli, kas liedz visiem interesentiem trenēties, bet tas ir atļauts tikai Latvijas izlašu 

dalībniekiem un kandidātiem, pēc biedru ieteikuma, ir piedāvājums izveidot Latvijas 

Vieglatlētikas veterānu 2021.gada izlases kandidātu sarakstu. Notiek diskusija par 

kritērijiem iekļaušanai izlases kandidātu sarakstā.  

Lēmums Nr.01/2-2021  

Nolemts:  
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1. Apstiprināt LVVA Latvijas Veterānu Vieglatlētikas 2021.gada izlases 

kandidātu noteikšanas kritērijus: 

- 1. vai 2. vieta savā vecuma kategorijā 2020.gada Latvijas čempionātā 

veterāniem; 

- 1. vai 2. vieta savā vecuma kategorijā LSVS 57. Veterānu sporta spēlēs 

2020.gadā; 

- 1.; 2. vai 3.vieta savā vecuma kategorijā 2020. gada Baltijas veterānu 

čempionātā; 

Kandidātam jābūt LVVA biedram un 2020. gadā jābūt samaksātai biedru maksai. 

 

2. Guntim Zālītim līdz 21.01 2020 sagatavot  Latvijas Veterānu Vieglatlētikas 

2021.gada izlases kandidātu sarakstus. 

 

Balso:  5  par, 0   pret. 

 

3. Konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts” balvu 

pasniegšana. 
 Valde klausās: Sakarā ar valstī spēkā esošajiem pandēmijas ierobežojumiem un 

ārkārtas stāvokli ir aizliegts klātienē rīkot publiskus pasākumus. Bet kā ik gadu, ir 

sagatavoti apbalvojumi – kausi konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts” 

uzvarētājiem. Valdei jāpieņem lēmums par kārtību, kā tiks saņemti apbalvojumi. 

Lēmums Nr.01/3-2021.  

Nolemts: Apbalvojumi – kausi konkursa “LVVA 2020. gada labākais vieglatlēts” tiks 

pasniegti 10.04.2021. LSVS rīkotajā 58.sporta spēļu sacensībās vieglatlētikā 

veterāniem telpās. 

Balso:  5  par, 0   pret. 

 

4. LVVA 2021. gada sacensību kalendāra izmaiņas. 
Valde klausās: Saņemts iesniegums no Jēkabpils Sporta centra (Aiva Jakubovska), par 

to, ka 2021. gada 31. janvārī paredzētās sacensības “Lūša kauss 2021” nenotiks. Bet  

Jēkabpils SC ir gatavi rīkot “Lūša kauss 2021” vasaras sezonā stadionā. Piedāvātais 

datums 27.07.2021. 

 

Lēmums Nr.01/4-2021.  

Nolemts: Veikt izmaiņas LVVA 2021. gada sacensību kalendārā. 

Balso: _5_ par,    __0__ pret 

5. Citi jautājumi. Gadagrāmatas izdošana. 
Valde klausās: Biedru kopsapulcē tika ierosināts, sākot ar 2021.gadu, izdod 

vieglatlētikas vecmeistaru gadagrāmatu, kurā tiktu iekļauti gada labākie sacensību 

rezultāti, rekordi, iespējams arī fotogrāfijas. Šādu gadagrāmatu izdod Vieglatlētikas 

veterānu asociācija Igaunijā (EstMA). 
 

Lēmums Nr.01/5-2021.  

Nolemts: 2021.gadā beigās izdot gadagrāmatu vieglatlētikā veterāniem. Par formātu 

un saturu lemt pēc cenu aptaujas veikšanas bukletu izdevējsabiedrībās. 

Balso: _5_ par,    __0__ pret 
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Sēdes vadītājs: Guntis Zālītis __________________________ 

 

Sēdes protokolists: Laine Kreicere_______________________ 


