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VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 18/05 

 

Rīgā,         2018.gadā 22.maijā 

 
Piedalās: 

Valdes locekļi: Jānis Čakstiņš, Natālija Prokofjeva, Daiga Liepiņa, Broņislavs Konstantinovičs, 

Irina Smelova, Gaļina Marjina , Gunta Afanasjeva  

Protokolē: Natālija Prokofjeva  

Nepiedalās: Artūrs Mickevičs,  Nadežda Seile,  Aivars Plāte, Tatjana Ņikitina 

Vieta: Skolas iela 9-23, Rīgā. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) finansējuma  sadale 2018.g. 

2. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) finansējuma sadale 2018.g. 

3. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas dalību 26. Eiropas čempionātā lēcienos uz 

batuta – N.Prokofjeva; 

4. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 32. (meitenes) un  33. (puiši) 

Eiropas čempionātam sporta vingrošanā- sporta vingrotāju pārstāvis no LVF valdes 

(A.Mickevičs. G.Afanasjeva....); 

5. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 48. Pasaules čempionātam 

sporta vingrošanā- sporta vingrotāju pārstāvis no LVF valdes (A.Mickevičs. 

G.Afanasjeva.....); 

6. Atskaite par LR nacionālas izlases komandas gatavošanos 34. Eiropas čempionātam 

mākslas vingrošanā- mākslas vingrotāju pārstāvis no LVF valdes (D.Liepiņa..); 

7. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 36. Pasaules čempionātam 

mākslas vingrošanā- mākslas vingrotāju pārstāvis no LVF valdes (D.Liepiņa..); 

8. Atskaite par LR nacionālas izlases komandas gatavošanos 26. Pasaules čempionātām 

lēcienos uz batuta – N.Prokofjeva; 

9. Dažādi. 

 

 

Sēdes darba gaita: 

 

1. Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) finansējuma  sadale 2018.g. 

 

N.Prokofjeva ziņo, ka no 2018.gada valsts budžeta apakšprogrammas 09.09. „Sporta federācijas 

un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem tiek piešķirta valsts budžeta dotācija 

Latvijas Vingrošanas federācijai  saskaņā ar aktivitāšu kritērijiem 10767 EUR un pēc augstu 

sasniegumu sporta kritērijiem 1941 EUR. Kopā 12 708 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti 

astoņi euro) apmērā.   

Administratīvie izdevumi netiek paņemti un finanšu sadalījumu var redzēt www.gfl.lv  
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2. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) finansējuma sadale 2018.g. 

 

N.Prokofjeva ziņo par LOK programmas (Olimpisko spēļu sagatavošanas programma/ 

Olimpisko sagatavošanas programmu finansējums/ Finansējums ind. sporta veidu federācijām, 

saskaņā ar kritērijiem)  piešķirto finansējumu 2018. gadā.  

Finansējuma apjoms- 21 000 EUR (divdesmit viens tūkstotis eiro un 00 centi).  

Lēmums: Veikt līdzekļu sadali:  administratīvie izdevumi 4200 EUR (četri tūkstoši divi simti 

eiro un 00 centi), sporta darba nodrošināšanai 16 800 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņsimt eiro 

un 00 centi). Sporta darba nodrošināšanai paredzēto finansējumu sadalīt pēc sekojoša principa: 

-  sporta vingrošana (vīrieši, sievietes) 6 720 EUR (40 % no finansējuma); 

- mākslas vingrošana (individuāla programma, grupu vingrojumi) 6 720 EUR (40 % no 

finansējuma) 

-  batuts 3 360 EUR (20 % no finansējuma).     

Balsojums: 7 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

 

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) papildfinansējums 2018. gadā.  

 

N.Prokofjeva informē par LOK piešķirtu finansējumu, 2 535 EUR (divi tūkstoti pieci simti 

trīsdesmit pieci euri un 00 centi) apmerā, par sporta (4.punkti) un mākslas (3,5.punkti) 

vingrotāju sasniegumiem 2017.gadā.  

Aicina veikt līdzekļu sadali:  

- administratīvie izdevumi 422 EUR (četri simti divdesmit divi eiro un 00 centi); 

-  sporta vingrošanai 1 123 EUR (vienu tūkstoti vienu simtu devdesmit trīs eiro un 00 

centi); 

- mākslas vingrošanai 990 EUR (deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi)  

Balsojums: 7 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

 

 

 

3. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas dalību 26. Eiropas čempionātā lēcienos uz 

batuta – N.Prokofjeva. 

 

Ziņo N.Prokofjeva. 26. Eiropas čempionātā piedalījās 3 sportisti, no kuriem kvalifikācijas 

sacensībās tika iegūta 10. vieta meiteņu grupā (13-17 gadi).  

 

4. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 32. (meitenes) un  33. (puiši) 

Eiropas čempionātā sporta vingrošanā. 

 

Ziņo N.Prokofjeva. Tiek izveidots komandu sastāvs sporta vingrošanā. Visi organizatoriskie 

darbi ir paveikti lai komanda veiksmīgi startētu EČ.  

 

5. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 48. Pasaules čempionātam sporta 

vingrošanā.  

Ziņo N.Prokofjeva. Pēc Tehniskās Komitejas lēmuma, tiek nozīmēti divi sportisti: R.Trams un 

E.Vihrova. Līdz 2018.g. 25. maijam ir iespēja papildināt komandas sastāvu, par ko bija 

informēti Tehniskās Komitejas vadītāji – I.Vihrovs un G.Afanasjeva.  

 

6. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 34. Eiropas čempionātā mākslas 

vingrošanā.  



Ziņo D.Liepiņa. Komanda ir gatava startēt 34. Eiropas čempionātā mākslas vingrošanā 

Guadalājara, Spānijā. Šogad startē komanda senioru grupu vingrojumos un četras individuālās 

vingrotājas komandu cīņā junioru grupā.  

 

7. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 36. Pasaules čempionātam 

mākslas vingrošanā.  

Ziņo D.Liepiņa. Tiek nozīmētas 3 vingrotājas , kuras pārstāvēs Latviju. Treneru un tiesnešu 

sastāvs tiek precizēts. Jautājums LVF ģenerālsekretārei: noskaidrot FIG iespejas paaugstināt 

tiesnešu kateorijas sekojošiem Starptautiskās kategorijas tiesniešiem T.Ņikitinu un K.Šavļuka.  

 

8. Atskaite par LR nacionālās izlases komandas gatavošanos 26. Pasaules čempionātam 

lēcienos uz batuta.  

Ziņo N.Prokofjeva. Līdz 2018g. 13. junijām ir pirmā reģistracija sacensībām. N.Prokofjeva jautā 

visiem valdes locekļiem par biedrību ‘’DG sport’’ iespēju piedalīties šajās sacensībās un 

paskaidroja , kādi dokumenti bija atsutīti no biedrības ‘’DG sport’’ par D.Zilbera sagatavošanos 

programmu un kadās sacensībās viņi plāno piedalīties.  

Valdes locekļi nolēma: 

Sastādīt N.Prokofjevai nolikumu saistībā ar 26. Pasaules pieugušo čempionātu lēcienos uz 

batuta, kur būs redzamas izmaksas pēc nolikumā + sods par to, ka nav tiesnieša + visiem 

dalībniekiem vienada starta forma un sporta kostīms un tt. 

Visi valdes locekļi to atbalstīja.  

Gadījumā, ja biedrība ‘’DG sport’’ rakstveidā garantē visas izmaksas un Tehniskā Komiteja 

lēcienos uz batuta izskatīs D.Zilbera sporta sasniegumus un atbalstīs viņu, tad LVF valdes 

locekļi nebūs pret Tehniskās Komitejas lēmumu. 

 

9.  Dažādi. Ziņo N.Prokofjeva: 

 

9.1.  Parkour kustība jau sākas. Pirmais atlēts Pavels Petkuns piedalījās FIG Pasaules kausa 

sacensībās , kur ieguva 1.vietu Freestyle. Ir informācija no FIG licences daļas, ka visas sporta 

Licences tik taisītas caur Latvijas Vingrošanas federāciju. 

 

9.2. Ir saņemta vēstule no FIG ar informāciju par FIG Council sanāksmi Stambulā, Turcijā: 

9.2.1 Pasaules čempionāts sporta vingrošanā notiks 2022.gadā Liverpūlē. 

9.2.2 FIG padome nolēma organizēt sacensības Junioru Pasaules čempionātu sporta vingrošanā 

Ģerā, Ungārijā un Junioru Pasaules čempionātu mākslas vingrošanā Maskavā, Krievijā.  

9.3.  2018g 15. maijā bija sanāksme Latvijas Olimpiskajā komitejā. Pēc LOK prasībam LVF 

valdei ir nepieciešams izstrādāt iekšējos atlases kritērijus OS un iesniegt tos LOK šogad līdz 

decembra mēnesim.  

Pēc LOK prasībām nepieciešams sastādīt Ētikas komisiju ne mazāk kā no trim cilvēkiem un 

mājas lapā ievietot Ētikas kodeksu.  

9.4.  Treneru sertifikācija un resertifikācija. Mūsu mājas lapā ir veca informācija par treneru 

sertifikāciju, kuru jau sen nepieciešams nomainīt.  Kā arī ievietot informāciju saistītu ar sporta 

aerobikas sertifikāciju, par kuru atbild L.Otersone. 

Nepieciešams apstrādāt dokumentus, visiem sporta veidiem strādāt vienā sistemā.  

9.5. Uz Jauniešu Olimpiskajām spelēm tiek LOK reģistrēti sekojoši sportisti un treneri: 

- Sporta vingrošana : Olegs Ivanovs (sportists) un Igors Vihrovs (treneris) 

   Marija Šajovko (sportiste) un Veronika Murauska (trenere) 

- Mākslas vingrošana : Jeļizaveta Polstjanaja (vingrotāja) un Natalija Orlova (trenere).  

9.7. FIG aicināja Latvijas tiesniešus Denissu Zbiskisu un Nadeždu Seili būt neatkarīgiem 

tiesnešiem FIG sacencībās. 

9.8. BJC”IK Auseklis” informē, ka viņi papildina savu interešu izglītību ar programmu ievirzē 

DMT.  



9.9. 2018.g 09. maijā ir saņemta vēstule no FIG ar apstiprinājumu par J.Polstjanuju Federācijas  

pilsonības maiņu. Tagad viņa var piedalīties visās starptautiskajās sacensībās un čempionātos, 

bet ne OS pēc Olimpiskās Hartijas reglamenta Nr. 41. Visi tiek iepazīstināti ar noteikumu Nr. 

41.  

9.10. Ziņo I.Smelova. Ir nepieciešams papildināt mākslas vingrošanas finansējumu nakošajām 

gadām, jo ir nepieciešams gatavot junioru grupu vingrojumu. Pec Starptautiskiem noteikumiem, 

ja nakošajā Eiropas čempionātā Latvija nepārstavgrupu vingrojumos Junioru klasse, tad 

automātiski komanda pāriet uz C grupu. 

Papildinātais finansējums ir apt. 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi) gadā vienai vingrotājai. 

Kopējais papildinatais finansējums apt. ir 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoti euro un 00 

centi).  

 

 

 

 

 

 

 

Protokolē:      Natālija Prokofjeva  

 


