LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA
PĀRSKATS PAR DARBĪBU 2013. – 2016.g.g.
Latvijas Vingrošanas federācijā ir 24 biedrs ( juridiskās personas ), 12 Rīgā, 2 - Daugavpilī, 2 - Jelgavā, pa vienam – Ķekavā, Liepājā, Jūrmalā,
Ogrē, Olainē, Salaspilī, Rēzeknē un
Ventspilī. Nodarbojošos personu
skaits 3981, no tiem 89% jeb 3543 ir bērni un jaunieši dzimuši
1997.gadā un vēlāk . Pārskata periodā no LVF dažādu iemeslu dēļ ( sporta
skolu un klubu reorganizācija un likvidācija ) daži biedri izstājās un klāt ir
nākuši jauni kolektīvie biedri.
Par mūsu vingrotāju panākumiem ir ļoti precīzas ziņas LVF Tehnisko
komiteju pārskatos.
LVF finansiālais stāvoklis atkarīgs no ziedojumu un dāvinājumu
līdzekļiem, mērķa finansējuma no LSFP , LOV, LOK un pašvaldībām.
LOV sastāva vingrotājus finansiāli atbalstīja arī Rīgas dome. LVF sadarbība
ar LOK un LOV ir cieša un radoša.
LOK pilnībā finansējis piedalīšanos Eiropas Jauniešu Olimpisko dienu
sacensībās 2013.gadā un 2015.gadā ( sporta vingrošana ). Visi vingrotāji,
treneri, tiesneši uz katrām sacensībām saņēma ekipējumu. 2016.gadā
LOK finansēja arī piedalīšanos 1.Eiropas Spēlēs Baku/AZE.
Ziedojumu un dāvinājumu pārskati 2013 - 2015.g.g.tika izskatīti un
apstiprināti ikgadējās kopsapulcēs marta mēneša beigās , 2016. gada
pārskats būs pieejams 2017.gada martā.
No LSFP tika piešķirti līdzekļi sportistu studentu stipendijām: 2013.2016.g.g. stipendiju
saņēma – Jeļizaveta Gamaļejeva. Stipendijas
sekmīgiem studentiem piešķir speciālā komisija, stipendijas tiek pārskaitītas
sportistam pēc sekmju lapas saņemšanas.
Katru gadu LVF rīko Latvijas čempionātus un LR Kausu izcīņas
sacensības, LR čempionātus atsevišķos daudzcīņas veidos mākslas un
sporta vingrošanā, LR meistarsacīkstes lēcienos uz batuta, kā arī
sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā “Baltijas aplis “, kurās
piedalījās Pasaules
labākās mākslas vingrotājas, kā arī sākot ar
2014.gadu Starptautisko turnīru mākslas vingrošanā grupu vingrojumos
“L.Kačkaldas piemiņas kauss”
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi
Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā „Mazā un Lielā grācija”.
LVF rīko arī jaunatnes sacensības sporta vingrošanā „Cerību kauss”.
Katru gadu tiek rīkotas sporta vingrošanas veterānu sacensības „Latvian
Veterans Open” , kuras LVF rīko sadarbībā ar VOC un pašiem
veterāniem..
Latvijas Olimpiskā vienība ir atklāta visu sporta veidu pārstāvjiem, kuri
uzrāda augstus rezultātus Pasaules un Eiropas čempionātos, atbilstoši
kritērijiem. LOV “A” sastāvā 2013.- 2016. gados bija Dmitrijs Trefilovs,
Vitālijs Kardašovs, Valērija Grišāne , LOV
rezerves sastāvā 2013. –
2015.g.g. bija Jeļizaveta Gamaļejeva.
Pārskata perioda sākumā 2012./2013.g.g. LVF finansēja tiesnešu
piedalīšanos FIG Interkontinentālajos tiesnešu kursos: MAG – A.Mickevičs
Brevet I, daļēji RG – T.Galaktionova Brevet III, G.Marjina Breve III un WAG N.Seile Brevet II. 2013.gadā Starptautiskajos tiesnešu kursos piedalījās un
sekmīgi nokārtoja eksāmenus: MAG – IV kat.- J.Mihļukovs, M.Ņilovs,

M.Proņins; III kat.D.Zbickis, N.Jaružnijs; 2 kat. – P.Pavlovs,
B.Konstantinovičs; RG - 3 kat. N.Sidorova, 4 kat. – D.Liepiņa, I.Smelova,
I.Vaivade; TRA - 3.kat. – L.Tarasenko, 4 kat. V.Antone; AER – 3 kat.
L.Otersone.
Šogad dalību FIG Interkontinentālajos tiesnešu kursos tiek finansēta: MAG
– P.Pavlovs Brevet I, RG – G.Marjina Brevet II un WAG - N.Seile Brevet II;
Dalība Starptautiskajos tiesnešu tiks finansēta: MAG – B.Konstantinovičam
Brevet II, daļēji D.Zbickim Brevet III un RG daļēji N.Sidorovai Brevet III.
Pēc Starptautiskajiem tiesnešu kursiem Latvijā tika sarīkoti tiesnešu kursi
MAG, WAG ,RG un TRA. Pēc eksāmenu rezultātiem tiesnešiem tika
piešķirtas Nacionālās un I .kategorijas.
2013.- 2016.g.g. LVF aktīvi piedalījās Profesionālās ievirzes sporta
izglītības vingrošanas programmu licencēšanā, kuru veica IZM. Visām
programmām tika izsniegti saskaņojumi, LVF pārstāvji
darbojās
licencēšanas
komisiju
sastāvā: I.Vaivade mākslas vingrošanā, Vera
Lobanova sporta vingrošanā. Par visu licencēto vingrošanas programmu
kvalitāti liecina tas, ka visas skolas tika akreditētas uz 6 gadiem.
Vingrošanas programmas RG un WAG tika licenzētas Daugavpils sporta
skolā.
2010.gadā LVF sadarbībā ar LSPA iesaistījās Eiropas Sociālā fonda
(ESF) programmas „Kompetents sporta pedagogs” realizācijā. Programmas
ietvaros 4 gadu laikā notika MAG, RG, WAG treneru kursi un semināri (
apjoms 240 stundas ) , no kuriem 60 stundas 2013.gadā.
Lai tiktu sasniegti darbības mērķi un izpildīti uzdevumi , kurus nosaka
LVF Statūti, to realizēšanā iespēju robežās piedalījās gan valsts
institūcijas, gan sabiedriskā labuma biedrības
„Latvijas Vingrošanas
federācija” (visi kolektīvie biedri), Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas
Olimpiskā vienība, LR IZM , Latvijas sporta federāciju padome, Rīgas ,
Jūrmalas, Liepājas, Ogres, Olaines un Ventspils pašvaldības un protams
arī mūsu sponsori un atbalstītāji: SIA DPA, AS Olainfarm, SIA Dentarium,
SIA “Daugavas nami”, SIA “Aviatest”, SIA Medilink, AAS “BTA Baltic
Insurance Company”, SIA “Electric power supply”.
Pārskata beigās divas patīkamas ziņas:
- FIG pārvēlēšanas kongresā 2016.gada 18.-21.oktobrī Tokio/JPN MTC
(Vīriešu Tehniskajā Komiteja ) sastāvā atkārtoti tika ievēlēts Arturs
Mickevičs, savācot lielāko balsu skaitu kļuva par MTC viceprezidentu.
Apsveicam !!!
LOK pārskata pārvēlēšanu
Ģenerālajā
asamblejā
2016.gada
30.septembrī LOK Izpildkomitejā ievēlēts mūsu federācijas viceprezidents
Jevgēnijs Saproņenko un LOK individuālo biedru rindās ievēlēts
Olimpiskais čempions Igors Vihrovs.
Apsveicam !!!!!
Nobeigumā LVF vēlas pateikties visiem vingrotājiem, treneriem,
tiesnešiem, speciālistiem, LVF kolektīvo biedru vadītājiem, Tehnisko
komitēju priekšsēdētājiem, visiem sadarbības partneriem, atbalstītājiem
par kopīgi paveiktu darbu.
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