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PREIĻU un LĪVĀNU NOVADU ČEMPIONĀTA VIEGLATLĒTIKĀ  

NOLIKUMS 

 
             1. Mērķis  

1.1. Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latgalē. 

1.2. Veicināt labāku sagatavotību valsts sacensībām. 

2. Vieta un laiks 

2.1. Sacensības notiks 2022. gada 23. jūnijā plkst. 10.00 Preiļu Sporta skolas stadionā, Aglonas iela 24, Preiļi, 

Preiļu pilsēta, LV-5301. 
3. Sacensību vadība 

3.1. Sacensības vada rīcības komiteja: 

• Līvānu novada domes priekšsēdētājs – Andris Vaivods, tālr. 29230840; 

• Preiļu novada domes priekšsēdētāja –Ārijs Vucāns, tālr. 29488414; 

• Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors,  

    sacensību galvenais tiesnesis– Edgars Vaivods, tālr. 26179015;                      

• Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes sporta organizatore– Mārīte Vilcāne, tālr. 

29537229; 

• Preiļu novada BJSS pieaugušo sporta pasākumu organizatore – Mārīte Pokšāne, tālr.26567991. 

• Preiļu novada BJSS metodiķe, sacensību galvenā sekretāre – Viktorija Neištadte, tālr. 20262511. 

4. Dalībnieki 

4.1. Sacensībās piedalās vieglatlēti  

         U-16gr. un jaunāki–2007.g.dz.un jaunāki meitenes un zēni. 

         U-18 gr. un vecāki- 2006.g.dz. un vecāki sievietes un vīrieši.  
Sacensības ir individuālas. Uzvarētāju nosaka atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem 

4.2. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās. 

4.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.  

4.4. Par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par 

dalībnieka iespējamām traumām. 

4.5. Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti 

vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada Izglītības pārvalde, 

reģistrācijas Nr. 40900025196, adrese Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. 
5. Programma 

U-16. gr. un jaunāki – 100 m, 400 m, 800m, 2000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, disks, 3000 m soļošana. 

U-18. gr. un vecāki –  200 m, 400 m, 1500 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, disks, 3000 m soļošana. 

Rīku svars atbilstoši vecuma grupai 

rīks U-16gr.- 2007.g.dz. un jaunāki 

Zēni            meitenes 

U-18gr- 2005.-2006.g.dz. 

Vīrieši        Sievietes         

U-20gr- 2003.-2004.g.dz. 

Vīrieši        Sievietes         
Pieaugušie 

Vīrieši        Sievietes         
Lode 4kg             3kg 5kg         3kg 6kg          4kg 7 kg           4kg 

Disks 1 kg            0.75 kg 1,5 kg     1.kg 1.75 kg     1 kg 2 kg            1 kg 

Šķēps 600 gr        400 gr 700 gr     500 gr 800 gr       600 gr 800 gr        600 gr 

 

6. Pieteikumi 

6.1. Pieteikšanās sacensībām LVS mājas lapā līdz 20. jūnija plkst.16:00 Dalībnieki, kas nav LVS biedri, lai 

piereģistrētos sistēmā, savus pieteikumus sūta uz e-pastu preilubjss@inbox.lv Jautājumu gadījumā zvanīt 

sacensību galvenai sekretārei – Viktorijai Neištadtei, tālr. 20262511. 

6.2. Dalības maksa iepriekš pieteiktajiem dalībniekiem EUR 4,00, sacensību dienā EUR 8,00.  No dalības maksas 

atbrīvoti Preiļu un Līvānu sporta skolas audzēkņi.  

6.3. Rēķina izrakstīšanai, sacensību dienā sekretariātā lūdzam iesniegt rekvizītus.  

          Maksājot lūdzam norādīt –“Preiļu un Līvānu čempionātam vieglatlētikā” 

Mūsu rekvizīti: 

Preiļu novada izglītības pārvalde 

Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV-5301 

Reģ. Nr. 40900025196 

AS SEB Konts LV90UNLA0055002871813 



 6.4. Pieteikumu un izmaiņu pieņemšana tiek pārtraukta vienu stundu pirms pirmā veida sākuma 

7. Apbalvošana 

7.1. 1.-3. vietu ieguvēji katrā vieglatlētikas disciplīnā  tiek apbalvoti ar medaļu  

7.2. Mešanas disciplīnās uzvarētājs nosakāms pēc absolūtā labākā rezultāta. 

8. Uzņemšanas noteikumi 

8.1.Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija. 

8.2. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu un dalībnieku apbalvošanu, sedz Līvānu un Preiļu novadu 

pašvaldības. 

9. Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par noteikumu ievērošanu sporta bāzē. Pārkāpjot drošības un 

uzvedības noteikumus (smēķēšana, alkohola, narkotiku lietošana un t.t) dalībnieks tiek diskvalificēts.  

Sacensību  organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību norises 

vietā ir jāievēro valstī spēkā esošais Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtas situācijas 

izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai". Sacensības notiek saskaņā ar LVS izstrādāto vieglatlētikas 

sacensību drošības protokolu (apstiprināts 2022.gada 10.janvārī). 
 


