Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija"
valdes sēdes protokols Nr.05-2021
Attālināti, Google Meet platformā (meet.google.com/pnx-aiuj-fci)
2021. gada 16. jūnijs, plkst.19:00.
Sēdes vadītājs: Biedrības "Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijas" (LVVA) valdes
priekšsēdētājs Guntis Zālītis
Protokolists: Dace Pilsētniece
Piedalās valdes locekļi: Aivars Puriņš, Iraida Zālīte, Laine Kreicere, Dace Pilsētniece,
Dace Brakanska.

Darba kārtībā:
1. Jauno LVVA biedru apstiprināšana.
2. LVVA 2021. gada sacensību kalendāra izmaiņas (Pielikumā).
3. 8. Baltijas veterānu čempionāta vieglatlētikā nolikuma apstiprināšana.
4. 7. Latvijas veterānu čempionāta vieglatlētikā nolikuma apstiprināšana.
5. Citi jautājumi.

1. Jauno LVVA biedru apstiprināšana.
Valde klausās: Saņemti 2 (divi) iesniegumi par uzņemšanu LVVA:
Aigars Ansbergs (iesn.15.06.2021.) - Startēs no Ventspils komandas.
Mihails Naruševičs (iesn.16.06.2021.) – Startēs no Krāslavas komandas.
Pašvaldības ir apmaksājušas biedru maksu diviem sportistiem, kuri nav mūsu biedri.
Priekšlikums - uzņemt šos sportistus pagaidu biedru statusā līdz iesnieguma saņemšanai.
Iesniedzot iesniegumu, viņi kļūst par pilntiesīgiem biedriem:
Oļegs Kolpakovs (apmaksa 18.04.2021.) – Startēs no Daugavpils komandas.
Juris Jurašs (apmaksa 27.04.2021.) – Startēs no Valmieras komandas.

Lēmums Nr.05/1-2021
Nolemts:
1. Apstiprināt par LVVA biedriem: Aigaru Ansbergu un Mihailu Naruševiču.
2. Apstiprināt par LVVA pagaidu biedriem līdz iesniegumu saņemšanai: Oļegu
Kolpakovu un Juri Jurašu.
Balso: 6 par, 0 pret.

2. LVVA 2021. gada sacensību kalendāra izmaiņas (Pielikumā).
Valde klausās: Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos un atļauju rīkot
sporta pasākumus, vairāki sacensību rīkotāji ir noteikuši datumus savām sacensībām, ar
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ko ir papildināts sacensību kalendārs. L.Kreicere norāda, ka mājas lapā sadaļā
’”Konkurss” arī ir jānomaina sacensību kalendārs.

Lēmums Nr. 05/2-2021
Nolemts: Veikt izmaiņas LVVA sacensību kalendārā, arī mājas lapas sadaļā “LVVA
konkurss”.
Balso: 6 par, 0 pret.

3. 8. Baltijas veterānu čempionāta nolikuma apstiprināšana
Valde klausās: Ir sagatavoti 8. Baltijas veterānu čempionāta vieglatlētikā sacensību
nolikumi angļu un latviešu valodās. Jautājumi, kuri valdei ir jāizlemj:
1) Vai no Latvijas startējošiem sportistiem ir jābūt LVVA biedriem? BČ ir
starptautiskas sacensības, tādēļ jābūt LVVA biedriem.
2) Dalības maksa 15 EUR un par katru nākamo disciplīnu 3 EUR. Diskusija: kāda
dalības maksa par stafetes skrējieniem? Priekšlikums dalības maksu noteikt 3 EUR
kā papildus disciplīnai.
3) Kādas vecuma grupas stafetēm? Priekšlikums no A. Puriņa stafetes 35+; 50+ un
65+ vecuma grupām.
4) Cik mēģinājumi horizontālajās lekšanās un mešanu disciplīnās. Vīlandē (2020.g.)
bija 3 + 3 (6 labākie). Priekšlikums palikt pie 4 mēģinājumiem.
5) Vai katram čempionāta dalībniekam izsniegt diplomu par piedalīšanos? Visos
pasaules un Eiropas čempionātos izsniedz diplomus. Arī mēs varētu ieviest šādu
tradīciju. Aptuvenās izmaksas ap 150 EUR.
6) D.Brakanska norāda, ka nepieciešams papildināt nolikumus ar informāciju par
sekretariāta (TIC) darba laikiem.
7) Diskusija: vai dalības maksa jāatmaksā, ja dalībnieks nestartē.
8) Iespējamie papildus finansēšanas avoti sacensībām – LVS medaļu apmaksai līdz
600 EUR; LSVS līdz 750 EUR un Ventspils SP līdz 700 EUR. Papildus jāuzrunā
potenciālie sponsori.

Lēmums Nr. 05/3-2021
Nolemts: Apstiprināt 8. Baltijas veterānu čempionāta vieglatlētikā sacensību nolikumus
angļu un latviešu valodās ar šādiem papildinājumiem:
1) No Latvijas startējošiem sportistiem ir jābūt LVVA biedriem.
2) Dalības maksa 15 EUR un par katru nākamo disciplīnu 3 EUR, ieskaitot stafetes
skrējienus.
3) Vecuma grupas stafetēm 35+; 50+ un 65+.
4) Horizontālajās lekšanās un mešanu disciplīnās 4 mēģinājumi.
5) Katram čempionāta dalībniekam dodam diplomu par piedalīšanos.
6) Papildināt nolikumus ar informāciju par sekretariāta (TIC) darba laikiem.
7) Ja dalībnieks nestartē, dalības maksa netiek atmaksāta.
Balso: 6 par, 0 pret.

4. 7. Latvijas veterānu čempionāta nolikuma apstiprināšana
Valde klausās: Ir sagatavots 7. Latvijas veterānu čempionāta vieglatlētikā sacensību
nolikums. Jautājumi, kuri valdei ir jāizlemj:
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1) Dalības maksa LVVA biedriem 8 EUR un par katru nākamo disciplīnu 4 EUR.
Dalības maksa tiem, kas nav LVVA biedri, 12 EUR un par katru nākamo
disciplīnu 4 EUR.
2) D. Brakanska informē, ka ir iespēja sacensībām piesaistīt Eiropas fondu
finansējumu, tādā gadījumā nedrīkst iekasēt dalības maksu. Diskusija: ja no
Eiropas fondu līdzekļiem var finansēt visus izdevumus (tiesnešu darbu, medaļas,
diplomus), tad priekšlikums ir atbalstāms.
3) Vai sacensībās atļaut startēt sievietēm 30+ vecuma grupā un izdalīt vīriešiem 90+
vecuma grupu. Iepriekšējos čempionātos minētās vecuma grupas tika izdalītas, tās
piesaista papildus dalībniekus, tādēļ šogad čempionātā šīs vecuma grupas tiek
iekļautas.
4) Vai vērtēšanā iekļaut smaguma mešanas disciplīnu. Iepriekšējos gados šī
disciplīna programmā nav bijusi, tādēļ arī šogad tā netiek iekļauta.
5) L. Kreicere norāda, ka nolikumā jāiekļauj komandu vērtējuma nolikums.
6) D. Brakanska jautā par individuālo rīku izmantošanas kārtību (svēršana utt.).
7) Lai rezultātus varētu tiešsaistē publicēt internetā, nepieciešami datori (planšetes)
sektoros. L. Kreicerei jānoskaidro, vai ir iespēja aizņemties no LVS. Tāpat
jānoskaidro par elektroniskās laika mērīšanas sistēmas īri. Iespējamie varianti –
Saldus, LVS, Daugavas stadions.

Lēmums Nr.05/4-2021
Nolemts: Apstiprināt 7. Latvijas veterānu čempionāta vieglatlētikā sacensību nolikumu
latviešu valodā ar sekojošiem papildinājumiem:
1) Dalības maksa LVVA biedriem 8 EUR un par katru nākamo disciplīnu 4 EUR.
Dalības maksa tiem, kas nav LVVA biedri, 12 EUR un par katru nākamo
disciplīnu 4 EUR.
2) Ja ir iespēja sacensībām piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, tad mainīt nolikuma
punktu par dalības maksu, nosakot to 0 EUR.
3) Sacensībās iekļaut sievietēm 30+ vecuma grupu un izdalīt vīriešiem 90+ vecuma
grupu.
4) Neiekļaut smaguma mešanas disciplīnu sacensību programmā.
5) Nolikumā iekļaut komandu vērtējumu.
6) Ja ir pieejams atbilstošs un verificēts svēršanas inventārs, noteikt rīku svēršanas
laiku līdz 10:00.
Balso: 6 par, 0 pret.

5. Citi jautājumi
Valde klausās: Diskusija: līdz kuram datumam jāsamaksā biedru maksa, lai piedalītos
LVVA konkursā. Priekšlikums – līdz 01. augustam.

Lēmums Nr. 05/5-2021
Nolemts: Lai piedalītos LVVA konkursā, biedru maksa jāsamaksā līdz 01. augustam.
Balso: 6 par, 0 pret.
Sēdes vadītājs: Guntis Zālītis

Sēdes protokolists: Dace Pilsētneice

______________________

_______________________
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Pielikums Nr.1

LVVA sacensību kalendārs 2021.gadam
(16.06.2021 LVVA valdes sēdes lēmums Nr.05/2-2021)

Datums

Vieta

Nosaukums

07.07.2021

Gulbene

Gulbenes novada atklātais čempionāts
vieglatlētikā

10.07.2021

Tukums

Tālivalža Krūmiņa balva ŠĶĒPA
MEŠANĀ - 2021

10.07.2021

Ogre

31.07.2021

Jēkabpils

21.22.08.2021
28.29.08.2021
Pārceltas,
datumu
precizēs

Ventspils
Cēsis

LVVA
konkursā
neiekļauj

Ogres atklātais čempionāts vieglatlētikā
veterāniem
Jēkabpils atklātās sacensības veterāniem
vieglatlētikā stadionā “Lūša Kauss 2021''
8. Baltijas un 7.Latvijas čempionāts
vieglatlētikā veterāniem
58. LSVS Sporta spēles, vieglatlētika

Koknese

"Viestura kauss" –
Kokneses čempionāts vieglatlētikā
veterāniem

25.09.2021

Jēkabpils

58. LSVS vieglatlētikas kross

24.07.2021

Viļņa
(Lietuva)

24.25.07.2021

Piezīmes

Lietuvas veterānu čempionāts vieglatlētikā
veterāniem

KÄÄRIKU EESTI MEISTRIVÕISTLUSED
(Igaunija) KERGEJÕUSTIKUS

31.0701.08.2021

NARVA
(Igaunija)

EESTI SEENIORISPORDI- JA
SPORDIVETERANIDE LIIDU
SUVEMÄNGUD

25.09.2021

Linz
(Austrija)

Österreichische Meisterschaften Masters

Decembris
2021

Tartu
(Igaunija)

Tartu Kevek
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LVVA
konkursā
neiekļauj

LVVA
konkursā
neiekļauj
LVVA
konkursā
neiekļauj
LVVA
konkursā
neiekļauj
LVVA
konkursā
neiekļauj
LVVA
konkursā
neiekļauj

