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LATVIJAS  VINGROŠANAS  FEDERĀCIJA                                                                                                            

LATVIAN   GYMNASTICS    FEDERATION 

Reģ. Nr. 40008022241  

Prūšu iela 110, Rīga, LV-1057 

E-mail: gfl@latnet.lv 

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 22/01 

 

Rīgā, 2022.gada 14. janvārī 

 
Piedalās: 

Valdes locekļi: Natālija Prokofjeva, Daiga Liepiņa, Artūrs Mickevičš, Irina Smelova, Nadežda 

Seile,  Vera Antone, Tatjana Stepulāne, Olga Gusarčuka, Olga Timofejeva 

Nepiedalās: Jevgēnijs Saproņenko, Maksims Ņilovs 

Citi:  - 

Protokolē: Natālija Prokofjeva  

Vieta: Maskavas iela 322 (Rīga) un dalēji piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu 

starpniecību. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Tehnisko komiteju veidošanas princips un pamatojums, kvantitatīvais sastāvs. Darba 

mērķu noteikšana un uzdevumu izvirzīšana.  

2. Federācijas mērķi un uzdevumi 2022. gadam. 

3. Sportistu licencēšana Nolikums un maksa. 

4. Tiesnešu kursi Olimpiskajām ciklam 2022-2024- nacionālā kategorija. 

5. SIA OStudio (2021. g. pieteikums) un biedrība RG Klubs iestāšanās fererācijā. 

6. Dažadi.  

 

Sēdes darba gaita: 

 

1. Tehnisko komiteju veidošanas princips un pamatojums, kvantitatīvais sastāvs. 

Darba mērķu noteikšana un uzdevumu izvirzīšana.  

Ziņo N.Prokofjeva. Informē par nepieciešamību izstrādāt nolikumu par Tehnisko komiteju 

veidošanas principiem, iekļaujot informāciju par kvantitatīvo sastāvu, par darbības mērķiem un 

uzdevumiem. 

Ziņo I.Smelova. 2021.g. gada beigās visiem LVF biedru treneriem nosūtīta informācija par 

jaunās Mākslas vingrošanas tehniskās komitejas veidošanu. Informatīvajā vēstulē tika atrunāti 

katra iespējama locekļa pienākumi  un paziņots komitejas locekļu skaits – 9 cilvēki (ieskaitot 

priekšsēdētaju).  

I.Smelova iepazīstina valdi  ar mākslas vingrošanas Tehniskās komitejas sastāvu un aicina balsot 

par  sastāva apstiprināšanu:  

Daiga Liepiņa – Rīgas 86.vsk.  

Estere Repke – ELITE Gymnastics School 

Olga Gusarčuka – Rīgas Vingrošanas skola 

Natalija Sidorova - Rīgas Vingrošanas skola 

Olga Timofejeva – Jūrmalas Sporta skola  

Tatjana Stepulāne – Ogres novada sporta centrs 

Viktorija Berziņa – Ķekavas novada sporta skola 

Tatjana Ņikitina - Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
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Tika saglabāts princips-  viens pārstāvis no LVF biedra, izņemums Rīgas Vingrošanas skola – 2 

parstāvji.  

 

Lēmums: apstiprināt Mākslas vingrošanas tehniskās komitejas sastāvu. 

Balsojums: 9 -“par”, 0 - “pret”, 0 - “atturējās”. 

 

Sporta vingrosanas vīriesu nodaļas tehniskas komitejas priekšsēdētājs M.Ņilovs sēdē 

nepiedalījies.  N.Prokofjeva palūdza A.Mickevičam sniegt informāciju par sporta vingrošanas 

vīriešu nodaļas tehniskās komitejas veidošanas procesu.  

Ziņo A.Mickevičs. Vēlas atstat to pašu cilvēku skaitu, kā pagājušajā Olimpiskajā ciklā  – 5 

cilvēki. Rīgas Vingrošanas skola 5. pārstāvji un 1. Ventspils Sporta skolas “Spars” pārstāvis. 

A.Mickevičs izsaka prognozi, ka tie var but M.Gorskis, P.Pavlovs, R.Končis un B.Kaņepe.  

N.Prokofjeva piedāvāja samazināt locekļu skaitu līdz 3 cilvēkiem: priekšsedētajs, parstavis no 

Rīgas Vingrošanas skola un parstavis no Ventspils Sporta skolas “Spars”. Pamatojums: 

godīguma un līdzvērtības principu ievērošana, jābūt vienam pārstāvim no katras biedrības. 

A.Mickevičs apsolījis apspriesties ar M.Ņilovu un izskatīt piedāvajumu.  

 

Ziņo N.Seile. Nadeždai ir doma izveidot tehnisko komitejo pec principa – pa vienam pārstāvim 

no katra LVF biedra, kuram ir sporta vingrošana: Rīgas Vingrošanas skola, Ventspils Sporta 

skolas “Spars”, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola”, 

Profesionālas ievirzes sporta izglītības iestāde Daugavpils Ledus sporta skola. Tie varētu but: 

V.Murauska, V.Savicka, I.Danilova, A.Plāte. Tuvākajā sanāksmē visiem pārstāvjiem tiks 

nozīmēti arī pienākumi.  

N.Nadežda palūdza N.Prokofjevu piedalīties visās sporta vingrošanas sieviešu nodaļas tehniskās 

komitejas sanāksmēs.  

 

Ziņo V.Antone. Vera Antone pirmo reizi ievēlēta šajā amatā. Pēc viņas domām arī Tehnisko 

komiteju vingrošanā uz batuta jāveido pēc principa- viens pārstāvis no karta LVF biedra.  

Vingrosana uz batuta uz doto brīdi pārstāvēta Bērnu un jauniešu centrā ‘’Daugmale’’, ELITE 

Gymnastics School. V.Antone palūdza uzrakstīt un nosūtīt oficiālo vēstuli Bērnu un jauniešu 

centram ‘’Daugmale’’ ar aicinājumu pieteikt cilvēku ar zināšanām un vēlmi strādāt federācijas 

labā, spējīgu strādāt ar dokumentāciju. Biedrībai ir tiesības pieteikt jebkuru speciālistu, kurš  

pārzin sporta veida specifiku, noteikumus un apveltīts ar labām komunikācijas prasmēm.   

 

2. Federācijas mērķi un uzdevumi 2022. gadā. 

Ziņo N.Prokofjeva.  

Uzdevums: Sākt strādāt ar dokumentāciju. Pirmkārt izstrādāt nolikumu par LR izlases sastāvu 

veidošanas principiem visiem federācijā pārstāvētiem sporta veidiem, ka arī sacensību 

organizēšanas noteikumus Latvijas Republikā, iekļaujot tajās informāciju-  kas ir čempionāts, 

kur var notikt, kurš var piedalīties un t.t. 

Mērķi: sākt darboties kā viens kolektīvs neatkarīgi no sporta veida. Būt ieinteresētiem, aktīviem, 

izrādīt iniciatīvu. Spēt prezentēt savas idejas. Ar savām idejām un projektiem pilnveidot un 

uzlabot federācijas darbu. 

 

3. Licences sportistiem! Nolikums un maksa. 

N.Prokofjvea atkartoti informē valdi par biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk 

– LSFP) 20.09.2021. nosūtīto vēstuli (Nr. 6-21/62) visām atzītajām sporta federācijām.  Vēstulē 

izklāstīta informācija par sportistu reģistra izveidei atbilstoši IZM prasībām.  Federācijas 

pienākumus izstrādāt (izveidot) federācijas sportistu (atbilstoši LSFP noteiktajai definīcijai) 

reģistru, kurā tiek reģistrētas personas, kuras nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu un nodrošināt 

tā publisku pieejamību, kas izriet no starp LSFP un federāciju noslēgtā sadarbības līguma 2021. 

gadam (Līguma 2.1.5. punkts).    
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LSFP 05.11.2021. vēstulē Nr. 6-21/74, atkārtoti izskan aicinājums visam atzītajām sporta 

federācijām izveidot sportistu reģistru. Izraksts no LSFP vēstules ‘’Skaidrojumi sportista 

definīcijas piemērošanai un federācijas sportistu reģistra izveidei: 

 

1. Reģistrā tiek iekļauti dati par personām (sportistiem), kas atbilst sportista definīcijai 

iepriekšējā kalendārā gada ietvaros. Attiecīgi periods, par kuru Federācija veido un reizi gadā 

aktualizē reģistrā iekļaujamos datus par sportistiem ir no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. 

decembrim. Šī perioda ievaros, veidojot Reģistru, Federācija izvērtē personu atbilstību sportista 

definīcijai – sasniegts 10 gadu vecuma slieksnis un dalība vismaz divās sacensībās gada laikā. 

2. Nodrošinot personas datu aizsardzības prasības, publiski pieejamajā Reģistra daļā 

Federācija iekļauj sportista 1) vārdu; 2) uzvārdu; 3) dzimšanas gadu un 4) attiecīgo sporta 

veidu (sevišķi, ja Federācija pārstāv vairākus sporta veidus, atbilstoši Federācijas atzīšanas 

apliecībai). Savukārt savā iekšējā lietvedībā Federācija uztur pilnībā identificējamu Reģistru 

(t.sk. ar personas kodu vai dzimšanas datiem) un pēc nepieciešamības vai pieprasījuma var 

identificēt un pamatot katras personas atrašanos Reģistrā. 

3. Prasība par katras Federācijas sportistu Reģistra izveidi neietekmē jau esošo Federācijas 

izveidoto sportistu licencēšanas sistēmu (ja Federācijai tāda ir). Federācija turpina uzturēt savu 

iekšējo licencēšanas sistēmu atbilstoši Federācijas noteiktajai kārtībai un prasībām. Savukārt 

Reģistrs tiek veidots kā atsevišķs saraksts ar sportistiem, kas, vērtējot iepriekšējā kalendārā gada 

ietvaros, atbilst šajā vēstulē minētajai, LSFP/IZM noteiktajai sportista definīcijai.   

4. Gadījumos, ja atbilstoši Federācijas atzīšanas apliecībai Federācija pārstāv vairākus 

sporta veidus, persona var tikt iekļauta Reģistrā arī divas vai vairākas reizes, ja katrā no 

atsevišķiem Federācijas pārstāvētajiem sporta veidiem (bet ne atsevišķās disciplīnās) persona 

atbilst šajā vēstulē minētajai, LSFP/IZM noteiktajai sportista definīcijai. 

Reģistrā var tikt iekļauti arī Federācijas licencēti sportisti, kas objektīvu attaisnojošu iemeslu dēļ 

neatbilst kritērijam par dalību vismaz divās sacensībās gada laikā (piemēram, traumu gadījumu, 

ko pamato attiecīga ārsta izziņa). 

5. Neraugoties uz 2021. gada sadarbības līgumos starp LSFP un Federācijām noteikto 

termiņu, IZM ir saskaņojusi, ka ņemot vērā, ka Reģistrā paredzēts atspoguļot aktuālos datus par 

sportistiem iepriekšējā kalendārā gada ietvaros (t.i. uz 2021. gada 31. decembri), Federācijām ir 

pienākums nodrošināt Federācijas tīmekļvietnē publiski pieejamu Reģistru par 2021. gadu līdz 

2022. gada 14. janvārim. 

6. Federācijai ir pienākums pēc LSFP vai IZM pieprasījuma pamatot Reģistrā iekļauto 

informāciju un sportistu atbilstību noteiktajai sportista definīcijai.’’ 

 

N.Prokofjeva informēja valdi, par to, ka uzzsaka izstrādat Licences nolikumu, bet ir jautajumi:  

 

3.1. Pamatojoties uz MK 508 ‘’Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas’’, sportistiem ir nepieciešams piedalīties sacensībās no MT-3 (8 gadigais 

sportist). Kurš kontroles vai pirmo reizi piedalījas sportist sacensības, vai jau otro?  

 

Lēmums: 

Licences ir nepieciešamas visiem sportistiem no 8 gadu vecuma, kuri uzsāk piedalīties 

sporta sacensībās. 

Balsojums: 9 -“par”, 0 - “pret”, 0 - “atturējās”. 

 

3.2. par sportista piederību. Ko mēs rakstam sporta skolu un klubu kur viņš nodarbojas, vai tikai 

sporta skolu?  

A.Mickevičs uzskata ka sportistam jābūt piederībai tikai vienai organizācijai.  N.Prokofjeva 

piekrīta.  
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Lēmums: uzrakstīt un nosūtīt oficiālo vēstuli sporta skolām, lai noskaidrotu viedokli par šo  

jautājumu.  

Balsojums: 9 -“par”, 0 - “pret”, 0 - “atturējās”. 

 

3.3. Licences maksa.  

I.Smelova piedāvāja ieviest licenču maksu atkarībā no sportista vecuma: 8-10 gadi, 11-12 gadi 

un t.t. jaunieši un pieauguši.  

A.Mickevičs piedāvāja pieaugušiem licences maksu 30 EUR apmērā. 

Piedavājumi netika atbalstīti, jo ieviest maksu par licencēm ņemot vērā vecumu ir nelietderīgi un 

diskriminējoši un maksa par licenci 30EUR ir nesamērīgi augsta.  

O.Gusarčuka piedāvāja palīdzību nepieciešamus datus ievadīšanā vai ievietošanā federācijas 

mājās lapā, ka arī piedāvāja palīdzību sportistu reģistra administrēšanā federācijā.  

 

N.Seile uzdeva jautājumu par gadījumu, kad sportistam gādās traumēties. Interesē kas notiks ar 

licenci un apmaksu. 

 

Lēmums: Licences maksa 15 EUR.  

Sportistu traumas gadījumā licences derīguma termiņš tiks bezmaksas pagarināts par 1 

gadu. Obligāti jāiesniedz ārsta zīme. 

Balsojums: 9 -“par”, 0 - “pret”, 0 - “atturējās”. 

 

N. Prokofjeva solīja tuvākajā laika pabeigt Licences nolikuma izstrādi un atsūtīt to valdes 

locekļiem uz apstiprināšanu. 

 

 

4.Tiesnešu kursi Olimpikajam ciklam - nacionālā kategorija. 

Ziņo N.Prokofjeva. Informē par nepieciešamību laicīgi padomāt par nacionālās kategorijas 

tiesnešu kursu un eksāmenu organizēšanu visiem federācijā pārstāvētiem sporta veidiem. Lūdza 

padomāt par personām kuram ir tiesības un kuras var noorganizēt kursus un vadīt eksāmenu. 

Uzskata ka kursus un eksāmenu jāorganizē federācijai, lai visiem biedriem būtu iespēja tajās 

piedalīties.  

N.Seile interesējās par federācijas iespēju piešķirt stundas par dalību kursos. N.Prokofjeva 

atbildēja ka var, ar nosacījumu, ka viss process tiks noformēts korekti un caur federāciju. Stundu 

skaits būs atkērīgs no kursa ilguma. Tiesnešu kursi būs par maksu, jo jāsedz izmaksas kas 

saistītas ar kursu vadītāja darba apmaksu, telpu īres izmaksās, ja kursi notiek iekštelpās, 

kancelejas preču iegādi un t.t. 

N.Seile piekrīta organizēt tiesnešu kursu sporta vingrošanas sieviešu nodaļai.  

A.Mickevičs piekritis bez atlīdzības organizēt  tiesnešu kursu sporta vingrošanas vīiešu nodaļai.  

D.Liepiņa izteica varbūtību, ka kursu mākslas vingrošanas nodaļai var novadīt  T.Ņikitina. Bet 

lēmums vēl nepieņemts.  

N.Prokofjeva izsaka vēlmi vingrošana uz batuta kursu vadīšanai pieaicināt speciālistus no citām 

valstīm.   

 

5. SIA OStudio (2021. g. pieteikums) un biedrības RG Klubs iestāšanās federācijā. 

Uzņemt SIA Ostudio gymclub LVF biedru sastāvā. 

SIA Ostudio gymclub izlaboja nepieciešamos dokumentus un iesniedza tos federācijā.  

Lēmums: Latvijas Vingrošanas federācijas valdes balsojums PAR SIA Ostudio gymclub 

uzņemšanu LVF biedru sastāvā. 

 

Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 
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Biedrības ”RG KLUBS” uzņemšana LVF. 

Biedrība ” RG KLUBS” iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, atbilstoši prasībām. 

Lēmums: Latvijas Vingrošanas federācijas valdes balsojums PAR Biedrība ” RG KLUBS” 

uzņemšanu LVF biedru sastāvā. 

 

Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

 

6.Dažadi.  

 

6.1. Ziņo N.Prokofjeva. Saņemti divi iesniegumi par izstāšanos no Latvijas Vingrošanas 

federācijas sastavā: Vingrošanas Olimpiskais centrs (reģ.nr. 50008095891) un ''ATMA'' (reģ.nr. 

40008145033) 

 

Lēmums: pieņemt iesniegumus un ar 2021. 14. janvārī izslēgt Vingrošanas Olimpiskais 

centrs (reģ.nr. 50008095891) un ''ATMA'' (reģ.nr. 40008145033) no Latvijas Vingrošanas 

federācijas biedru sastāva.  

Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

 

6.2.Ziņo N.Prokofjeva. Paugstīnata īres māksa sporta zālēm makslas vingrošanas sacensību 

organizēšanai. Iesaka laicīgi padomāt par dalības maksas apjoma palielināšanu. Arī sacensības 

vingrošanai uz batuta notiek cita zālē un īres maksa arī var būt lielāka nekā ieprikš. Sporta 

vingrošanas nodaļai izmaksas paliek nemainīgas. 

 

Lēmums: Noteikt dalības maksu LVF organizētajās sacensībās: 

māksas vingrošanas – 35 EUR  

sporta vingrošana – 25 EUR  

vingrošana uz batuta – 30 EUR  

 

Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”. 

 

6.3. N.Prokofjeva piedāvāja no valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta  

federācijas un sporta pasākumi” paredzētiem finanšu līdzekļiem, iedalīt naudu tiesnešu 

izdevumu  apmaksai Eiropas vai Pasaules čempionātos. To var izdarīt tikai ar biedrības “Latvijas 

Sporta federāciju padome” saskaņošanu. Visi klātesošie piekrita. Nolēmts atgriezties pie 

jautājuma, kad būs zināms līguma nosacījumi.  

 

 

 

Protokolē:      Natālija Prokofjeva  


