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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. 22/02 

 

Rīgā, 2022.gada 26. janvārī 

 
Piedalās: 

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

Seile,  Tatjana Stepulāne, Olga Gusarčuka, Olga Timofejeva, Maksims Ņilovs 

Nepiedalās: Jevgēnijs Saproņenko, Vera Antone 

Citi:  - 

Protokolē: Natālija Prokofjeva  

Vieta: dalēji piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par finaansējuma apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, 

to treneriem un atbalsta personālam.  

Sēdes darba gaita: 

 

1. Par finaansējuma apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības 

sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam. 

N.Prokofjeva atvainojas par steigā sasaukto sapulci. Sniedza paskaidrojumus, par to ka kārtīgi 

neizlasīja dokumentu no Latvijas Olimpiskā komitejas (LOK), kurā pateikts, ka kvotu 

sadalījumam nepieciešams izpildinstitūcijas lēmums.  

N.Prokofjeva informēja valdi ka, 

Vingrošanas federācijai piešķirtas sešas kvotas Latvijas Olimpiskajā Vienībā (turpmāk LOV). 

Viena kvota Sudraba sastavā un piecas Bronzas sastava.  

Piešķirtais finansējuma apjoms: 

- par katru Sudraba kvotu: 16.000,00 (sešpadsmit tūkstoši euro); 

- par katru Bronzas kvotu: 8.000,00 (astoņi tūkstoši euro).  

Nosacījumi:  

1. LOV sportistu treniņu – sacensību darba finansēšanai izmantojams ne mazāk kā 40% 

(četrdesmit procentu), bet pabalstu izmaksai pabalstu saņēmējiem ne vairāk kā 60% 

(sešdesmit procentu). 

2. Ja attiecīgās Federācijas izpildinstitūcija pieņem lēmumu veikt pabalsta izmaksu pabalsta 

saņēmējam, šāda pabalsta apjoms mēnesī nevar būt mazāks kā 150,00 EUR (simts 

piecdesmit euro) un lielāks kā 2’500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). 

3. LOV sportista treniņu – sacensību darba finansējums no Federācijas kopsummas izmaksu 

gada ietvaros nevar būt mazāks kā 2’500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro) un 

lielāks kā 13’000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro). 

4. Pabalsta noteikšana LOV sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam nav obligāta. 

5. LOV sportista treniņu – sacensību darba finansējums var tikt izmantots tikai, lai 

apmaksātu sekojošus LOV sportista, tā treneru un atbalsta personāla izdevumus: 

komandējuma izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus ārvalstīs, sacensību un ar to 

saistīto treniņu dalības maksas, treniņu bāzes nomu, LOV sportista ēdināšanas izdevumus 

(atrodoties Latvijā).  
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Pieņemot visus nosacījumus N.Prokofjeva piedāvāja sadalīt piešķirtas kvotas sekojoši: 

1.1. Sudraba kvota – sportiste Elina Vihrova, treneris Igors Vihrovs.  

Ņemot vērā faktu, ka uz doto brīdi Elinas dzīvesvieta atrodas ārpus Latvijas robežas, bet viņa 

turpina trenēties un gatavoties OS-2024, iedalīt viņai un viņas trenerim  pabalstu  

60% apmēra  no 16.000 (sešpadsmit tūkstoši euro) un tie ir  9.600 (deviņi tūkstoši seši simti 

euro). 

Lēmums: Piešķirt Elinai Vihrovai pabalstu 500 EUR/ mēnesī un Igoram Vihrovam 300 

EUR/ menesī.  

2022.g. Elinai nebūs iespēju piedalīties sacensībās. No kvotas paliek 6.400 (seši tūkstoši četri 

simti).  

A.Mickevičs piedāvāja atstāt atlikušo naudas summu citam sportistam. Paskaidrots, ka nauda var 

tiks pārdalīta tikai starp LOV sportistiem. Citi sportisti nevar pretendēt uz  šo finansējumu.  

M.Ņilovs piedāvāja atlikušo summu atdot citam sporta vingrošanas pārstāvim LOV sastāva. 

Piedavājums netika atbalstīts, jo kvotas iedalītas sportistiem nevis konkrētajam sporta veidam.  

Lēmums: atlikušo summu 6.400 (seši tūkstoši četri simti) sadalīt proporcionāli visiem 

sportistiem. Gadījuma, ja Elina brauks uz sacensībam 2022.g. kvotas būs atkartoti 

sadalītas.  

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

1.2. Bronzas  kvota – sportists Iļja Fjodorovs, trenere Vera Antone, atbalsta 

personāls Natālija Prokofjeva.  

Iedalīt pabalstu Iljam Fjodorovam un Natālija Prokofjevai (atbalsta personals) 150 EUR/ mēnesī 

katram.  

Lēmums: Iļja Fjodorovs pabalsts 150 EUR mēnesī un Natālijai Prokofjevai 150 EUR 

menesī. Kopējais pabalsts gadā 3.600 (trīs tūkstoši seši simti), sportistu treniņu – sacensību 

darbam EUR 5.680 (pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit euro).  

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

1.3. Bronzas kvota – sportists Ričards Plāte, treneris Māris Gorskis.  

Lēmums: Treniņu – sacensību darbam EUR 9280 (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit 

euro). 

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

1.4. Bronzas kvota – sportiste Darja Ovčaruka, trenere Vera Antone.  

Lēmums: Treniņu – sacensību darbam EUR 9280 (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit 

euro). 

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

1.5. Bronzas kvota – sportiste Jeļizaveta Polstjanaja, trenere Gaļina Marjina.   

Lēmums: Treniņu – sacensību darbam EUR 9280 (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit 

euro). 

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

1.6. Bronzas kvota – sportiste Santa Stepulāne, trenere Tatjana Stepulāne.  

Lēmums: Treniņu – sacensību darbam EUR 9280 (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit 

euro). 

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

 

 

Sportistu traumas gadījumā sportistam un trenerim obligāti jāinformē par to federāciju! 

Ja sportists pieņem lēmumu  pabeigt sportista karjeru, tad sportista un trenera pienākums 

nekavējoties informēt par to federāciju, lai federācija spētu laicīgi informēt LOK par izmaiņām.   

 

 

Protokolē:      Natālija Prokofjeva  


