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

Darba kārtība: 

1. Klases piešķiršanas normativi (T.Stepulāne). 

2. Sasensības nolikums kluba vai sporta skolas rīkošanai (T.Nikitina). 

3. Tiesnešu sadalījums sacensību tiesašanā (T.Nikitina). 

4. Latvijas izlases mainīšana (I.Smelova). 

5. Latvijas Kauss (I.Smelova). 

6. Apspriest junioru komandas uz Portugāles starptautisko turnīru  (O.Gusarčuka). 

Darba gaita: 

1. Klases piešķiršanas normatīvi. 

T.Stepulāne prezentē savu projektu par sporta klases piešķiršanu, kur tika piedavātas konkrētas 

summas katrās sporta klases izpildīšanai. Projekts tika veikts pēc divu sacensību rezultātu 

analīzes (Jelgavas čempionāts un Ogres atklātās sacensības). Pēc apspriešanas T.Ņikitina un 

I.Smelova piedavāja veikt dažas korekcijas par summām. 

Tā kā 2-5 sporta klasei grupu vingrojumos vēl nebija sacensības, tad pēc “Stars 2022” 

sacensībām T.Stepulāne piedāvā iespēju veikt korekcijas normatīvu piešķiršanai grupu 

vingrojumos.  

Lēmums: pieņemt T.Stepulānes projektu par sporta klases piešķiršanu. Pieņemt summas 

un kitērijus ar izmaiņām. Pēc “Stars 2022” sacensībām ir iespēja veikt korekcijas grupu 



vingrojuma piešķiršanas normatīvos. Pielikumā dokuments par sporta klases piešķiršanas 

normatīviem. 

Balsojums: “par”- 9; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

2. Sasensības nolikums kluba vai sporta skolas rīkošanai. 

T.Ņikitina prezentē savu projektu par skolas sacensību rīkošanas kārtību.  

T.Stepulāne piedāvā atļaut 1-3 sporta klasei izpildīt normatīvus tādās sacensības. Tas var būt 1 

starts kluba/sporta skolas sacensības un 1 starts kalendārās sacensības vai arī izpildīt normatīvus 

var tikai kluba/sporta skolas vietējās sacensības(2 sacensības rezultāti kā ir norādīts Sporta 

likumā). 

Atbildīgā persona par sacensību nolikumiem un rezultātiem ir O.Timofejeva. Atbildīgajai 

personai vajag nosūtīt nolikumu 2 nedēļas iepriekš sacensību rīkošanas datuma. Kā arī jāsuta 

rezultātus(pdf formatā) ar tiesnešu sarakstiem līdz 7 dienām pēc sacensību rīkošanas dienas. Ja 

rezultāti netiek atsūtīti pēc norādīta termiņā, tad sacensību rezultāti tiek anulēti. 

T.Ņikitina piedāvā, lai kontrolēt tāda veida sacensības, jebkurš TK loceklis var atbraukt uz 

sacensībām un novērtēt darbību bez iepriekšejas organizatora brīdināšanas. 

Lēmums: pieņemt T.Ņikitinas projektu un iecelt O.Timofejevu par atbildīgo personu 

kluba/sporta skolas sacensību rīkošanā. Sacensības var piedalīties jebkuras sporta klases 

vingrotājas, bet sporta klases normatīvus var izpildīt tikai 1-3 sporta klases vingrotājas. 

Sacensību nolikumu vajag sūtīt uz noteikto e-pastu olga.timofejeva@edu.jurmala.lv divu 

nedeļu iepriekš sacensību rīkošanas datuma. Rezultātus(pdf formātā) ar tiesnešu 

sarakstiem jāsūta uz O.Timofejevas e-pastu līdz 7 dienam pēc rīkošanas datuma. Ja 

sacensību organizatori neievero termiņus, tad sacensību rezultati tiek anulēti. Jebkurš TK 

loceklis var atbraukt uz sacensībam konkrētaja rīkošanas datumā un pārbaudīt darbību 

bez iepriekšeja brīdinājumā. 

Balsojums: “par”- 9; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

3. Tiesnešu sadalijums sacensību tiesašanā. 

T.Ņikitina prezentē savu projektu par tiesnešu sadalījumu Latvijas mēroga sacensības. 

I.Smelova piedāvā brevet kategorijas tiesnešus vienmērigi sadalīt starp tiesnešu brigādēm, lai 

katrā brigāde būtu kaut viens tiesnesis ar FIG kategoriju. 

Lēmums: atstāt projekta pieņemšanas lēmumu līdz nākamajāi TK sēdei. 

4. Latvijas izlases mainīšana. 

I.Smelova runā, ka vajag koriģēt Latvijas izlases sastāvu Junioru un Senioru sporta klasē pēc 3 

atlases sacensībām (Jelgavas atklātais čempionāts, Jūrmalas atklātais čempionāts un Ogrēs 

atklātais čempionāts). Kā arī veikt Latvijas izlasi pre-junioru sporta klasē (5.jaunāka sporta 

klase).  



N.Sidorova piedāvā veikt pre-junioru izlasi pēc divām sacensībam ( Jūrmalas atklātais 

čempionāts un Ogres atklātais čempionāts-Elites Gymnastics school). 

Lēmums: veikt korekcijas Latvijas izlasē junioru un senioru sporta klasē pēc trim 

sacensību rezultātiem (Jelgavas atklātais čempionāts, Jūrmalas atklātais čempionāts un 

Ogrēs atklātais čempionāts). Veikt Latvijas izlasi pre-junioru sporta klasē pēc divu 

sacensību rezultātiem ( Jūrmalas atklātais čempionāts un Ogres atklātais čempionāts-Elites 

Gymnastics school). 

Balsojums: “par”- 9; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

5. Latvijas Kauss. 

I.Smelova runā, ka tagad LR kauss kalendāra ir ieplanots jūnijā, bet vajag mainīt LR kausa 

datumu, jo viņš nekā neietekmēs uz Eiropas čempionāta izlases dalībnieces sastāvu. 

T.Stepulāne atrada sacensību grafikā datumus rudenī, 2-3 oktobris, lai pārnestu LR kausu tajos 

datumos. 

I.Smelova runā ka tas ir tikai vienrēizejais pārnešanas gadijums sakarā ar covid-19 izplatību 

Latvijā. Un nākamgad viņš tiek rīkots marta mēnesī, kā bija ieplānots.  

Lēmums: piedāvāt rīkot LR kausu 2-3 oktobrī 2022.gadā., bet turpmāk TK lemj atstāt LR 

kausu marta mēnesī. Tomēr šajā gadā covida dēl, TK grib pārnest LR kausu uz 

norādītajiem datumiem. 

Balsojums: “par”- 9; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

6. Apspriest junioru komandas uz Portugāles starptautisko turnīru. 

O.Gusarčuka pēc Jelgavas atklata čempionāta piedāvā komandas sadali veikt tadā veidā: 

1. komandas sastāvs: 

- E.Tetere (RVS) 

- M.Kaļiņina (RVS) 

- A.Šilkova (RVS) 

- L.Gaile (ELITE Gymnastics School) 

2. komandas sastāvs: 

- M.Šmeļova (RVS) 

- V.Tašbulatova (RVS) 

- D.Alandarenko (RVS) 

- N.Astratjeva (RVS) 

Lēmums: pieņemt O.Gusarčukas piedāvātas komandas sastāvu uz Portugāles starptautisko 

turnīru. 



Balsojums: “par”-9; “pret”- 0; “atturās”- 0. 


