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VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 21/03 

 

Rīgā,         2021.gada 12. martā 

 
Piedalās: 

Valdes locekļi: Natālija Prokofjeva, Daiga Liepiņa, Irina Smelova, Gaļina Marjina , Aivars 

Plāte,  Nadežda Seile, Artūrs Mickevičš,  Broņislavs Konstantinovičs, Tatjana Nikitina.  

Nepiedalās: Gunta Afanasjeva, Jevgēnijs Saproņenko. 

Protokolē: Natālija Prokofjeva  

Vieta: piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) finansējums 2021.gadā; 

2. Informatīvi: Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) finansējums  treneru algām 

2021. gadā; 

3. LOK Valde aicina uzsākt darbu pie iekšējo kritēriju izstrādes sportistu nominēšanai LOV 

sastāvos; 

4. Jaunie noteikumi no LSFP; 

5. 2020.g. gada pārskata apstiprināšanas datuma nozīmēšana.  

6. LVF vēlēšanas.  

 

Sēdes darba gaita: 

 1. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) finansējums 2021.gadā. 

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

Olimpisko sagatavošanas programmu finansējums/ Finansējums individuālo sporta veidu 

federācijām, saskaņā ar kritērijiem)  piešķirto finansējumu 2021. gadā.  

Finansējuma apjoms- 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi).  

Lēmums: Veikt līdzekļu sadali:   

- administratīvie izdevumi 2 400 EUR (divi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi),  

- sporta darba nodrošināšanai 9 600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Sporta 

darba nodrošināšanai paredzēto finansējumu sadalīt pēc sekojoša principa: 

- sporta vingrošana (vīrieši, sievietes) 4800  EUR (50 % no finansējuma); 

- mākslas vingrošana 2 880 EUR (30 % no finansējuma) 

- batuts 1 920 EUR (20 % no finansējuma).     

 

Balsojums: 8 -“par”, 0 - “pret”, 1 - “atturējās”. 

 

2. Informatīvi: Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) finansējums treneru algām 

2021.gadā. 

N.Prokofjeva ziņo, ka no 2021.gada valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta 

federācijas un sporta pasākumi”. tiek piešķirta valsts budžeta dotācija Latvijas Vingrošanas 

federācijā nodarbināto treneru darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
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iemaksām laika posmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim 9 105,00 EUR 

(deviņi tūkstoši simtu pieci  euro 00 centi) apmērā ar mērķi veicināt Latvijas sportistu sportiskās 

meistarības izaugsmi mākslas vingrošanā, sporta vingrošanā, lēcienos uz batuta.  

 

3. LOK Valde aicina uzsākt darbu pie iekšējo kritēriju izstrādes sportistu nominēšanai LOV 

sastāvos. 

N.Prokofjeva ziņo: Vienlaikus LOK dara zināmu, ka sporta veidam plānotās vietas LOV 

sastāvos tiek balstītas uz pašreizējo vietu skaitu katram sporta veidam attiecīgajos sastāvos 

(zelts, sudrabs, bronza), papildus ir paredzēta 1 (viena) vieta sporta veidam, kurš nav pārstāvēts 

LOV 2021.gadā, kā arī 12-15 (divpadsmit līdz piecpadsmit) vietas neolimpiskajiem sporta 

veidiem un 10 (desmit) rezerves vietas, gadījumā, ja sezonas laikā tiek uzrādīts atzīstams 

rezultāts un attiecīgi sportists var tikt iekļauts kādā no LOV sastāviem.  

Pieņemts lēmums izstrādāt savus kritērijus.  

4. N.Prokofjeva ziņo, ka 2021. gadā ar LSFP noslēgtajā sadarbības līgumā p. 2.1.5. noteikts, ka 

‘’Līdz 2021.gada 30.septembrim izstrādāt (izveidot), ja tāds šobrīd nav, Federācijas sportistu 

reģistru (atbilstoši Padomes noteiktajai definīcijai), kurā tiek reģistrētas personas, kuras  

nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu. Reģistram jābūt publiski pieejamam. Ja iespējams, reģistrs  

ir jāsasaista ar katra sportista/komandas rezultātiem’’.  

5. Nozīmēts biedrības gada pārskata apstiprināšanas datums- 2021.g. 29 marts. N.Prokofjevai 

paziņot  visiem  LVF biedriem par kopsapulci.  

6.N.Prokofjeva ziņo, ka dažadiem biedriem nav skaidrības pēc kāda principa 2021. gadā notiks 

vēlēšanās. Esošajā vēlēšanu nolikumā nav informācijas un skaidrības par sporta veidu Tehnisko 

komitēju priekšsēdētājiem un vēl trīs personām.  

Pieņemts lēmums atkārtoti izskatīt un pārstrādāt biedrības vēlēšanu nolikumu.  

 

 

 

Protokolē:      Natālija Prokofjeva  


