
 

 Latvijas Vingrošanas Federacijas 

 Sieviešu sporta vingrošanas nodaļa 

  

 Tehniskas komitejas sēdes protokols Nr.22/08. 

  

2022.g. 11.novembrī. 

Piedalās: N.Seile, I.Daņilova, V.Murauska, V.Savicka, A.Plāte. 

Nepiedalās: Jevgēnijs Saproņenko, Maksims Ņilovs 

Citi:  N.Prokofjeva. 

Protokolē: V.Savicka  

Vieta: piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. 

Sēdes darba kārtība: 

1. 2 Pasaules junioru čempionāts-atlases kritēriji. 

2. EYOF atlases kritēriji. 

3. 11.04.2023-16.04.2023 Eiropas čempionāts-dalība. 

4. Nolikums "Latvijas Republikas čempionāts 2022"/galv.tiesnese. 

5.Dažādi. 

1. 2 Pasaules junioru čempionāts-atlases kritēriji. 

1.1. N.Seile informē par 2 Pasaules čempionātu juniorēm.(turpmāk PČ). Var piedalīties 

vingrotājas 2008.-2009.dz.g.  Pretendēt var tikai 1 vingrotāja. Vingrotāju un treneri apmaksa 

organizācija,sp.skola vai sponsori. 

1.2. No Ventspils 2 kandidāres; No Rīgas-1 kandidāte. 

1.3 STK dalībnieki apspriež,ka kritēriji varētu būt šādi: LR čempionāts 2022 un pieredze 

starptautiskajos turnīros. 

Lēmums: Atlases kritēriji  dalībai 2 Pasaules čempionātā: LR čempionāts 2022 un pieredze 

starptautiskajos turnīros. 

 

Balsojums: 5-“par”,0-“pret”,”0”-atturējās. 

 

2. EYOF atlases kritēriji. 

2.1. Tika apspriests,ka var piedalīties 1 vingrotāja. 2008.-2009.dz.g. 



Debates gaitā nolemts,ka EYOF atlases kritēriji būs sekojoši: LR čempionāts 2022 un LR 

kausa izcīņa 2023-daudzcīņā jabūt rezultātam ne mazāk par 46,7. Un atsevišķie daudzcīņas 

rīki-rezultāti,kā arī pieredze starptautiskajos turnīros. 

Lēmums: Atlases kritēriji EYOF 2023- LR čempionāts 2022 un LR kausa izcīņa 2023-

daudzcīņā jabūt rezultātm ne mazāk par 46,7. Un atsevišķie daudzcīņas rīki-rezultāti,kā arī 

pieredze starptautiskajos turnīros. 

 

Balsojums: 5-“par”,0-“pret”,”0”-atturējās. 

 

3. 11.04.2023-16.04.2023 Eiropas čempionāts-dalība. 

Debatos tika risināts: 

3.1. Tiek runāts par pretindentu skaitu: 

Daugavpils-3 vingrotājas; Liepāja-2 vingrotājas,Rīga-2 vingrotājas; 

3.2. I.Daņilova ziņo ~izmaksas,kas varētu būt: 

1 tiesniesis~2025 eiro,1 vingrotāja kopā ar tiesniešu izmaksām~2310 eiro,treneris~1500 eiro; 

Tiek piedavāts apsvert katrai organizācijai finances un tad risināt jautājumu tālāk. 

3.3. N.Seile rosina izdarīt lēmumu-brauc komanda vai individuāli. Tika nolemts,ka brauc 

komanda. 

3.4. I.Daņilova ziņo,ka līdz 11.01.2022 vajag apstiprināt komandas dalību EČ un līdz 

11.03.2023 apmaksāt viesnīcu 50% apmērā, kā arī veikt vārdisko pieteikumu. 

3.5. Atlases kritēriji: LR čempionāts 2022,februārī sacensības Ventspilī/Rīgā vai kontroles 

treniņš. 

Lēmums: Eiropas čempionātā piedalīsies komanda. Atlases kritēriji: LR čempionāts 

2022,februārī sacensības Ventspilī/Rīgā vai kontroles treniņš. 

Balsojums: 5-“par”,0-“pret”,”0”-atturējās. 

 

4. Nolikums "Latvijas Republikas čempionāts 2022"/galv.tiesnese. 

4.1. N.Seile informē,ka LR čempionāts notiks 9.-10.decembrī Rīgā. 

4.2 Galv.tiesnese: N.Seile piedāva I.Mihailovas kandidatūru.  

N.Prokofjeva piedāva N.Seiles kandidatūru,pamatojoties uz to,ka N.Seilei ir augstākā 

tiesniešu kategorijā un LR čempionāts ir svarīgākās sacensības valstī,kur varētu likt tiesniesi 

ar augstāku kategoriju. STK dalībniekim iebildumu nav. 

Lēmums:  LR čempionāts notiks 2022.gadā 9.-10.decembrī. Galvena tiesnese-Nadežda Seile. 

Balsojums: 5-“par”,0-“pret”,”0”-atturējās. 



  

5.Dažādi. 

5.1. N.Seile runa par tērpu emblēmam,ka pēc starptautiskiem noteikumiem ir mainījušies 

standarti,līdz ar ko Latvijas vingrotāju emblēmas vair neder. Un uzdod jautājumu-vai ir 

iespējams dabūt jaunas emblēmas no federācijas. N.Prokofjeva atbild-emblēmas jau pasūtītās 

un visi izases dalībnieki tiks nodrošināti tām. 

N.Seile jautā-kas finansēs sporta tērpus izlases komandai.N.Prokofjeva pašlaik naver atbilēt 

uz šo jautājumu. 

5.2. Izlases komandas sastādīšana: 

Tika nolemts,ka izlases komandas sastādīšanas kritēriji būs: LR kauss un 

čempionāts,pieredze starpt.turnīros,kā arī atsevišķie gadījumi-pespektivitāte(bāzes atzīmes 

u.t.t.); Dalībnieku skaits 8 dalībnieki+4 kandidāti. 

5.3. N.Seile piedāvā: ja vingrotāja nav piedalījusis sacensībās-izlases sastāvā viņa nevar būt. 

Ja gada gaitā viņa radīs labākus rezultātus,nekā izlases dalībnieki,viņas kandidātūra varēs būt 

apspriesta ar STK un būs iespēja tikt izlases sastāvā. STK dalībniekiem iebildumu nav. 

Lēmumi:  

• Izlases komanda būs sastādītā pēc augstāk minētie kritēriiem un skaits būs 8 

dalībnieki+4 kandidāti; 

• Ja vingrotāja nepiedalījas sacensībās gada gaitā,izases sastāvā viņa iekļūt nevar. 

Balsojums: 5-“par”,0-“pret”,”0”-atturējās. 

5.4 Pasaues kausa etapi. 

Uz pasaules kausa etapiem pretendē treneri V.Murauska un A.Plāte ar vingrotājam. 

Lēmums: Pasaules kausu etapu jautājumus risināt darba kārtībā un laicīgi ziņot STK savus 

planus,uz kurieni un ar kadam vingrotājam plānots doties. STK apstiprinās vingrotāju dalību. 

Balsojums: 5-“par”,0-“pret”,”0”-atturējās. 

 

5.5  I.Daņilova jautā,vai iespējas “Cerībus kauss 2023” rīkot Liepāja. N.Prokofjeva 

atbildēja,ka padomas par šo. 

A.Plāte jautā,vai iespējams 2023.gadā LČ rīkot Daugavpilī. N.Prokofjeva atbild,ka visas 

sacensības,kurus rīko LVF risinās federācija-vieta, laiks u.t.t. 

 

Lēmums: Visi jautājumi par LVF rīkotiem sacensībam tiks lemti ar LVF. 

 

5.6 N.Prokofjeva ziņo,ka SM un SMK sporta klases tiks piešķirtas 1xgadā maijā mēnesī un 

savinīgas pasākums ar apbalvošanu būs septembrī. 

Lēmums: SM un SMK sporta klases tiks piešķirtas 1xgadā maijā. 



 

Visi sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti. Sēde noslēgusies pl.11:30. 

  

TK priekšsēdētāja Nadežda Seile / 

TK sekretāre Valērija Savicka / 

  

 

 

 

 

 


