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2022.g. 22.februārī  

Sēdē piedalās: Irina Smelova, Daiga Liepiņa, Olga Gusarčuka, Olga Timofejeva, Natālija 

Sidorova, Tatjana Ņikitina, Estere Repke, Viktorija Bērziņa.  

Sēdē nepiedalās: Tatjana Stepulāne.  

Citi:  - 

Sēdi vada: Irina Smelova.  

Sēdi protokolē: Viktorija Bērziņa.  

Vieta: piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību - ZOOM online platforma 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Protokolista pienākumu nodošana; 

2. Tiesnešu kategorijas; 

3. Tiesneši, kuri nekārto nacionālo eksāmenu (dalība sacensībās bez tiesneša); 

4. Projekts “Sacensību gradācija”; 

5. Sporta klašu izpildīšanas kritēriji jaunajā Olimpiskajā ciklā; 

6. Sporta meistara kandidāti un sporta meistari; 

7. Eiropas čempionāts (atlases principi); 

 

Sēdes darba gaita: 

1. Protokolista pienākumu nodošana; 

     E.Repke paziņo, ka vēlas atteikties no protokolista pienākumiem. I.Smelova piedāvā šo darbu 

uzņemties V.Bērziņai. 

Lēmums:     Turpmāk protokolista darba pienākumus veiks V.Bērziņa un E.Repke atbildēs 

par pareizu valodas lietojumu dokumentā. 

Balsojums: “par”- 8, “pret”- 0, “atturas”- 0. 

 

 



2. Tiesnešu kategorijas; 

     Aktualizēts jautājums par tiesnešu kategoriju gradāciju. Nacionālajā eksāmenā lielākā 

tiesnešu daļa kārtojusi tikai individuālās programmas sadaļu.  

Lēmums:     Izveidot projektu par tienešu kategorijām un atgriezties pie šī jautājuma 

16.03.2022, jeb nākošajā TK sēdē. 

3. Tiesneši, kuri nekārto nacionālo eksāmenu (dalība sacensībās bez tiesneša); 

     Balstoties uz sacensību nolikumiem, kur noteikts, ka katrai organizācijai jānodrošina vismaz 

viens kvalificēts tiesnesis, I.Smelova piedāvā organizācijām kurām nav kvalificēta tiesneša, 

piesaistīt tiesnesi, kurš tiesās sacensības noteiktās organizācijas vardā, vai reģistrēt personu bez 

tiesneša kategorijas, kuram tiks uzticēti tehniskie pienākumi sacensību norises laikā, 

Lēmums:     Apstiprināt piedāvājumu ļaut organizācijām pieteikt neatkarīgu tiesnesi, vai 

personu bez tiesnešu kategorijas, kam uzticēt tehniskos pienākumus sacensību norises 

laikā.  

Balsojums: “par”- 8, “pret”- 0, “atturas”- 0. 

 

4. Projekts “Sacensību gradācija”; 

     Projekts “Sacensību gradācija” tiek veidots līdz nākošajai TK sēdei. Projektā tiks norādītas 

galvenās sacensības 1.-5. sp.klasei, junioriem un senioriem. 

Lēmums:     Atgriezties pie šī jautājuma un apspriest projektu nākamajā sēdē, 16.03.2022. 

5. Sporta klašu izpildīšanas kritēriji jaunajā Olimpiskajā ciklā; 

     TK lūdz atbildīgās personas par 1-5 sp.kl.; junioriem un senioriem izpētīt un izstradāt 

vispārīgus kritērijus katrai sporta klasei, pamatojoties uz jaunā cikla noteikumiem (2022-2024 

RG Code of Points) un dokumenta veidā iesniegt tehniskai komitejai. 

Lēmums:     Pie jautājuma atgriezties un pieņemt lēmumu par sporta klašu izpildes 

kritērijiem, normatīviem un summām nākamajā TK sēdē, 16.03.2022. 

6. Sporta meistara kandidāti un sporta meistari; 

     D.Liepiņa piedāvā visām sporta klasēm atļaut turpināt kārtot sporta klases, ņemot vērā 

iepriekšējā gadā izpildītās reizes. Ja pirmo reizi sporta klase izpildīta pagājušajā ciklā, tad to var 

turpināt pildīt jaunajā Olimpiskajā ciklā.  

Lēmums:     Atļaut visām sporta klasēm turpināt pildīt sporta klašu normatīvus jaunajā 

Olimpiskajā ciklā. 

Balsojums: “par”- 8, “pret”- 0, “atturas”- 0. 

 

 



7. Eiropas čempionāts (atlases principi); 

     European Rhythmic Championships senior individuals & Groups and Junior individuals Tel 

Aviv (ISR) 15-19 June 2022. 

     Atlases sacensības: 

- Mākslas vingrošanas turnīrs “Baltic Flower 2022”, Jelgavas pilsēta 

- Ogres pilsētas atklātais čempionāts, Ogre 

- Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu atklātais čempionats, Jūrmalas pilsēta 

 

     Čempionāta/delegācijas sastāvs: 

-  Seniori – 3 labākās vingrotājas; 

- Juniori – 4 labākās vingrotājas; 

-  Grupu vingrojums – 1 komanda, jeb 6 vingrotājas. 

-  1 tiesnesis – individual program 

- 1 tiesnesis – groups program 

- 5 treneri 

Lēmums:     Vingrotāju atlasi veikt pēc norādīto trīs sacensību rezultātiem. Tiesnešu un 

treneru vārdus norādīt pēc atlases sacensību norises.  

Gadījumā ja tuvojoties sacensībām būs kādas neskaidrības par delegācijas sastāvu, TK lems par 

kontroltreniņu, kura rezultāts noteiks galīgo delegācijas sastāvu. 

Balsojums: “par”- 8, “pret”- 0, “atturas”- 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


