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Tehniskās komitejas sēdes protokols Nr. 2022/09 

 

2022.g. 21.jūnijā  

Sēdē piedalās: Irina Smelova, Daiga Liepiņa, Olga Timofejeva, Tatjana Stepulāne, Olga 

Gusarčuka, Estere Repke, Viktorija Bērziņa.  

Citi:  Natālija Prokofjeva (LVF ģenerālsekretāre), Natālija Sidorova, Tatjana Nikitina. 

Sēdi vada: Irina Smelova,  MVTK vadītāja. 

Sēdi protokolē: Viktorija Bērziņa (Ķekavas novada sporta skola). 

Vieta: klātienē Maskavas iela 322 un  attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību - 

ZOOM online platforma 

Darba kārtība: 

1. Sporta klases normatīvu pieņemšana. 

2. Programmu apstiprināšana. Papildinājums pie esošās programmas, ka 1.-2.sporta klasēs startē 

tikai pāros (ja ir pāru vingrotāju skaits), 3.sporta klase startē B/P pāros, priekšmets atsevišķi.  

3. Lai novadītu Latvijas un Starptautiskās sacensības 1.-3.sporta klasēs, kur bērni startē pāros, 

atļaut minimālo tiesnešu skaitu ( 8 tiesneši viena brigade). 

4. Atļaut tiesāt sacensību laukuma līniju SMP un ASM grupas vingrotājam, kam ir paredzēta 

mākslas vingrošanas noteikumu zināšanas mācību programmā.  

5. Latvijas un Starptautiskā mēroga sacensības sekretāra pienākumus var izpildīt cilvēks ar 

“Word”, “Excel” vai “KSIS” zināšanām.  

6. Latvijas izlašu izmaiņas pieaugušajiem ,jauniešiem un pre juniorēm.  

7. Tehniskās Komitejas sastāva izmaiņas.  

8. Atlases sacensības 2022.gada otrajā pusgadā pieaugušajiem un jauniešiem. 

9. Dažādi. 

Darba gaita: 

1. Sporta klases normatīvu pieņemšana. 

Pēc dažu sacensību rezultātu analīzes I.Smelova piedāvā veikt grozījumus un samazināt 

Sporta meistara pieņemto normatīvu no 76.00 punktiem uz 74.00 punktiem par 4 veidiem 

(18,5 par katru veidu). Pārējos normatīvus individuālajā un grupu vingrojuma programmā 

atstāt bez izmaiņām. 



Lēmums: apstiprināt grozījumus, Senioru sporta klasē veikt izmaiņas Sporta meistara 

kritēriju piešķiršanā. Lai izpildītu Sporta meistara kritērijus, jāizpilda normatīvs - 74.00 

punkti par 4 veidiem. Normatīvu var izpildīt Valsts mēroga sacensības. 

Balsojums: “par”- 7; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

2. Programmu apstiprināšana. Papildinājums pie esošās programmas. 

I.Smelova runā, ka vajag papildināt esošo programmu. Lai mazās vingrotājas 1. un 2. sporta 

klasē startē tikai pa pāriem (ja ir pāru vingrotāju skaits) un 3.sp.klasē vingrojumu bez 

priekšmeta startē pa pāriem (ja ir pāru vingrotāju skaits), vingrojumu ar priekšmetu 3 sporta 

klase startē atsevišķi. 

Lēmums: visās kalendāras sacensībās 1.sporta klase startē pa pāriem, 2.sporta klase startē pa 

pāriem un 3. sporta  klase vingrojumu bez priekšmeta startē pa pāriem(priekšmets atsevišķi). 

Gadījumā, ja 3 sporta klasē ir tikai 1 bez priekšmeta pāris vai divi, tad izņēmuma kārtā nav 

jātaisa divas brigādes. Lai viņi startē atsevišķi. 

Balsojums: “par”- 7; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

3. Lai novadītu Latvijas un Starptautiskās sacensības 1.-3.sporta klasēs, kur bērni 

startē pāros, atļaut minimālo tiesnešu skaitu.( 8 tiesneši viena brigāde.) 

Sakarā ar tiesnešu trūkumu Latvijā I.Smelova runā, ka vajag dod iespēju sacensību 

organizatoriem saīsināt brigādes 1-2 sporta klasē un 3 sporta klasē vingrojumā bez 

priekšmeta, kuri startē pa pariem līdz 8 tiesnešiem vienā brigādē , kā arī konsultējoties ar 

T.Ņikitinu ir variants taisīt visām vingrotājam vienu konstantu A (artistiskās)  brigādes 

vērtējumu (10.00-4.00=6.00 balles), un vērtēt E ( izpildījumu) 4 tiesnešiem. Tādas saīsinātas 

brigādes drīkst taisīt tikai tādā gadījumā, ja nav pietiekoši daudz tiesnešu.Ja ir pilnas divas 

brigādes, tad tiesnešu darbība notiek pēc FIG noteikumiem.  Gadījumā, ja ir  tiesnešu 

trūkums un sacensību organizators nevar uztaisīt divas saīsinātas brigādes (8 tiesneši katrā 

brigādē), tikai tadā gadījumā drīkst taisīt vienu pilnu brigādi un atļaut visiem startēt pa 

vienam. Sākot ar 3 sporta klasi (ar priekšmetu) vajag būt vienai pilnai tiesnešu brigādei. 

Lēmums: tā kā 1-2 un 3 (bez priekšmets) sporta klases startē pa pāriem ir atļauts saīsināt 

tiesnešu brigādes. Katrai brigādei jābūt 8 tiesneši (DB1-2;DA1-2; E1-2-3-4) A vertējums ir 

visām vingrotājam vienāds (10.00-4.00=6.00 balles). Saīsinātās brigādes var taisīt tikai 

tiesnešu trūkuma dēļ. Ja tiesnešu skaits ir pietiekošs, tad jātaisa pilnas tiesnešu brigādes. Ja 

galvenais tiesnesis nevar uztaisīt divas saīsinātas brigādes tiesnešu trūkuma dēļ, tikai tadā 

gadījumā drīkst taisīt vienu pilno brigādi un atļaut visām vingrotājam startēt pa vienam. 

Sākot ar 3 sporta klasi (ar priekšmetu) vajag būt vienai pilnai tiesnešu brigādei. 

Balsojums: “par”- 6; “pret”- 0; “atturās”- 1. 

 

 



4. Atļaut tiesāt līniju SMP un ASM grupas vingrotājam, kam ir paredzēta mākslas 

vingrošanu noteikumu zināšanas mācību programmā. 

I.Smelova runā, ka sakarā ar tiesnešu trūkumu Latvijā vajadzētu dod iespēju SMP un ASM 

grupas vingrotājam palīdzēt tiesāt sacensību laukuma līniju visās LVF kalendārajās 

sacensības. 

T.Stepulāne piedāvā atļaut palīdzēt sacensību tiesāšanā meitenēm no 15 gadu vecumā. 

N.Prokofjeva piedavā organizēt kursus augusta mēnesī. Visi tiesneši var pieteikt savas 

vingrotājas sākot no 15 gadu vecumā uz kursu. Kurss būs bezmaksas, tas būs kā 1 pakāpe 

tiesnešu darbībā. Sacensību laikā tie tiesneši līgumos būs norādīti kā brīvprātīgie darbinieki. 

Pēc maza testa nokārtošanas vingrotājai būs tiesības tiesāt līniju (L1,L2) visās LVF 

kalendārās sacensībās. 

Lēmums: atļaut vingrotājam no 15 gadu vecuma tiesāt līniju(L1-2) visās LVF kalendārajās 

sacensības ar nokārtotu testu pēc bezmaksas kursa augusta mēnesī. 

Balsojums: “par”- 7; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

5. Latvijas un Starptautiskā mēroga sacensības sekretāra pienākumus var pildīt cilvēks 

ar “Word”, “Excel” vai “KSIS” zināšanām. 

I.Smelova runā, ka varētu sacensību laikā atļaut pildīt sekretāra pienākumus cilvēkam ar 

“Word”, “Excel” vai “KSIS” zināšanām. 

T.Stepulāne runā, ka sekretāram obligāti jābūt mākslas vingrošanas tiesnešu kategorijai, lai 

izvairītos no tiesnešu kļūdām atzīmju ievadīšanā. Un vēlams atrast nevis vienu, bet dažus 

cilvēkus, kuri var izpildīt sekretāra pienākumus sacensību organizēšanā. 

I.Smelova runā, ka nav obligāti jābūt tiesnešu kategorijai sekretāram, jo visus jautājumus 

risina caur galveno tiesnesi un par rezultātiem atbild pats galvenais tiesnesis. 

Lēmums: lēmums netika pienemts. 

Balsojums: “par”- 3; “pret”- 1; “atturās”- 3. 

6. Latvijas izlašu izmaiņas. 

N.Prokofjeva runā, ka izlases dalībnieču un kandidātu skaitu šajā gadā mainīt nedrīkst, tāpēc 

vajag atstāt jau pieņemto dalībnieču skaitu. Pieaugušo izlasē 8 dalībnieki un 4 kandidāti. Pre-

junioru izlasē 8 dalībnieki un 4 kandidāti un Jauniešu izlasē 10 dalībnieki-1 stastāvs, 10-

dalībnieki-2 sastāvs un 5 kandidāti. 

 

 

 Pieaugušie (individuālā programma)    

1. Jeļizaveta Polstjanaja 



2. Nikola Vasiļjeva 

3. Anna Murikova 

4. Santa Stepulāne 

5. Evelina Ivanova 

6. Amanda Sniedze 

7. Jana Ašmenska 

8. Jeļizaveta Martkoplišvilli 

 

     izlases kandidāti: 

9. Zlata Karpoviča 

10. Sofija Staršaja 

11. Milāna Melānija Smirniha 

12. Veronika Haruta 

 

Jaunieši (individuālā programma) 

    1.sastāvs: 

1. Marija Kaļiņina 

2. Elizabete Tetere 

3. Alisa Šilkova 

4. Diāna Alandarenko 

5. Viktorija Sita 

6. Milana Subotjalo 

7. Lauma Gaile 

8. Nikole Gavare 

9. Aļeksandra Proskurņa 

10. Kitija Ķempe 

 

    2.sastāvs: 



11. Miļena Šmeļova 

12. Alise Lebedeva 

13. Nikola Astratjeva 

14. Margarita Ardaševa 

15. Sofija Meņšikova-Fiļimonova 

16. Vladlena Baranova 

17. Ksenija Gazina 

18. Sofija Lebedeva 

19. Jeļizaveta Gutenko 

20. Beata Blagonadeždina 

       izlases kandidāti: 

21. Amanda Volkopa 

22. Poļina Žiguļina 

23. Elizabete Adītāja 

 

Pre-juniores (individuālā programma) 

           

1. Muškatova Valērija 

2. Cigankova Vlada 

3. Rozenberga Adriāna 

4-5. Viļuma Margarita 

4-5. Rone Adriana 

6-7. Tomilova Karolīna 

6-7. Kuzņecova Jeļizaveta 

8-9. Guščina Jekaterina 

8-9. Juškovska Katrīna 

 

       izlases kandidāti 



 

10. Vlasova Vladislava 

11. Minčena Sofija 

12. Ločmele Marta 

 

 

      Lēmums: apstiprināt minētās izlases dalībniekus un kandidātus pieaugušo, pre-junioru 

un jauniešu sporta klasē. 

Balsojums: “par”- 7; “pret”- 0; “atturās”- 0. 

7. Tehniskās Komitejas sastāva izmaiņas. 

      T.Nikitina 06.05.2022. uzrakstīja iesniegumu ar vēlmi iziet no Tehniskas Komitejas sastāva. 

      N.Sidorova 16.05.2022. uzrakstīja iesniegumu ar vēmi iziet no Tehniskas Komitejas sastāva. 

      Tehniskās komitejas sastāvs uz 22.06.2022.: 

1. Irina Smelova (Jelgavas Bērnu - jaunatnes sporta skola); 

2. Daiga Liepiņa (Rīgas 86.vidusskola); 

3. Olga Timofejeva (Jūrmalas sporta skola); 

4. Tatjana Stepulāne (Ogres novada sporta centrs); 

5. Olga Gusarčuka (Rīgas Vingrošanas skola); 

6. Estere Repke (Rīga, Elite Gymnastics School). 

7. Viktorija Bērziņa (Ķekavas novada sporta skola). 

 

8. Atlases sacensības 2022.gada otrajā pusgadā pieaugušajiem un jauniešiem. 

       I.Smelova un D.Liepiņa piedavā provizoriski noteikt atlases sacensības nākamajām 

pusgadam, lai decembrī nokomplektētu Latvijas izlasi pieaugušajiem un jauniešiem.  

Provizoriskās atlases sacensības : 

1. Latvijas Kauss 1-2.10.2022. 

2. Rīgas Čempionāts 15-16.10.2022. 

3. Latvijas Čempionāts 10-11.12.2022. 

No trim sacensībām divu labāko rezultātu summa iet reitinga sastādīšanā. 

Lēmums: pieņemt galīgo lēmumu augusta begās.  



 

9. Dažādi. 

9.1. I.Smelova runā, ka sacensību nolikumus vajag sagatavot un sūtīt uz LVF gfl@latnet.lv 

divus mēnešus pirms sacenesību organizēšanas datuma, ne vēlāk. Un sacensību rezultātus 

vajag atsūtīt uz LVF nedēļas laikā pēc sacensībām. 

9.2. Balstoties uz grozījumiem sakarā ar tiesnešu brigades samazināšanu (3.punkts 9ajā 

protokolā), lēmums par kluba sacensībām (2,3 punkts 7ājā protokolā) vairs nav spēkā. 

 

mailto:gfl@latnet.lv

