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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. 22/05 

 

Rīgā, 2022.gada 06. martā 

 
Piedalās: 

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

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

Nepiedalās: Jevgēnijs Saproņenko 

Citi:  - 

Protokolē: Natālija Prokofjeva  

Vieta: attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Sportistu licencēšanas Nolikuma apspriedes turpinājums. 

2. Dažādi.  

Sēdes darba gaita: 

 

1. Sportistu licencēšanas Nolikuma apspriedes turpinājums. 

 

Licencēšanas nolikums virzīts uz atkārtotu izskatīšanu valdē.  

Pieņemts lēmums veikt izmaiņas.  

• Valdes locekle O.Gusarčuka ierosināja veikt sekojošās izmaiņas p.4. Licences derīgums- 

no - Licence ir derīga vienu kalendāro gadu, attiecīgi no 01.janvāra līdz 31.decembrim. 

uz - Licence ir derīga vienu gadu no licences saņemšanas brīža. 

 

N. Prokofjeva vēlējās paskaidrot,  kurš sekos līdzi licences derīguma termiņam un būs atbildīgs 

par izsekošanas procesu. Valdes locekļi nespēja sniegt atbildi un notika balsojums. A. Mickevičs 

balsojuma nepiedalījies.  

Lēmums: Licence ir derīga vienu gadu no saņemšanas brīža.  

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

• P.9 Licences noteikumu pārkāpumi.  

Nolikumā P.9 teikts- “Licence ir obligāta dalībai sacensībās” 

Ja tiek pārkāpti licences noteikumi, t.i., vingrotājs piedalās sacensībās ar nederīgu vai bez 

licences, vingrotāju diskvalificē un medaļas, un balvas nepiešķir. 

Par licences noteikumu pārkāpumu sacensību rīkotājs tiek rakstiski brīdīnats! Atkārtota 

pārkāpuma  

gadījumā lieta tiek nodota izskatīšanai LVF valdē.  

 

M.Ņilovs, I.Smelova ierosina nesodīt sacensību organizatorus un piedāvā sacensību nolikumos 

ierakstīt frāzi, ka sacensību organizētājiem par noteikumu neieverošanu draud brīdinajums. 

Apspriešanas laikā valdes locekļu viedokļi dalās.  

Nolēmts balsot atsevišķi:  

Par naudas sodu: T.Stepulāne, D.Liepiņa, V.Antone 

Pret naudas sodu: N.Seile, M.Ņilovs, O.Gusarčuka, O.Timofejeva, I.Smelova 

Par brīdīnajumu: N.Seile, M.Ņilovs, O.Gusarčuka, O.Timofejeva, I.Smelova, A.Mickevičs.  
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Lēmums: veikt izmaiņas nolikumā p.9. ar sekojušo redakcīju:  

Licence ir obligāta dalībai sacensībās.  

Ja tiek pārkāpti licences noteikumi, t.i., vingrotājs piedalās sacensībās ar nederīgu vai bez 

licences, vingrotāju diskvalificē un medaļas, un balvas nepiešķir. 

Par licences noteikumu pārkāpumu sacensību rīkotājs tiek rakstiski brīdīnats! Atkārtota 

pārkāpuma gadījumā lieta tiek nodota izskatīšanai LVF valdē.  

 

2. Dažādi.  

N. Prokofjeva atkārtoti atgadina valdei, par nepieciešamību izstrādāt krietērijus sportistu atlasei 

un iekļaušanai Latvijas Republikas izlasēs. To pāredz starp LVF un Latvijas Olimpisko komiteju 

noslēgts sadarbības līgums  Nolēmts uzticēt kritēriju izstrādi LVF pārstāvēto sporta veidu 

Tehniskajām komitejām. Izstrādāti kritēriji tiks skatīti un apstiprinati valdē.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolē:      Natālija Prokofjeva  


