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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. 23/02 

 

Rīgā, 2023.gada 03. februārī 

 
Piedalās: 

Valdes locekļi: Natālija Prokofjeva, Daiga Liepiņa, Artūrs Mickevičš, Tatjana Stepulāne, Olga 

Gusarčuka, Olga Timofejeva, Maksims Ņilovs, Vera Antone. 

Nepiedalās: Jevgēnijs Saproņenko, Nadežda Seile.  

Citi:  - 

Protokolē: Natālija Prokofjeva  

Vieta: daļēji piedalījās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību. 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par finansējuma apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, 

viņu treneriem un atbalsta personālam.  

2. Dažādi.  

Sēdes darba gaita: 

 

1. Par finansējuma apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, 

viņu treneriem un atbalsta personālam. 

N.Prokofjeva informēja valdi ka, federācijai piešķirtas sešas kvotas Latvijas Olimpiskajā Vienībā 

(turpmāk LOV). Viena kvota Sudraba sastāvā un piecas Bronzas sastāvā.  

Piešķirtais finansējuma apjoms: 

- par katru Sudraba kvotu: 16 000 (sešpadsmit tūkstoši euro); 

- par katru Bronzas kvotu: 8 000 (astoņi tūkstoši euro).  

Nosacījumi:  

1. LOV sportistu treniņu – sacensību darba finansēšanai izmantojams ne mazāk kā 40% 

(četrdesmit procentu), bet pabalstu izmaksai pabalstu saņēmējiem ne vairāk kā 60% 

(sešdesmit procentu). 

2. Ja attiecīgās Federācijas izpildinstitūcija pieņem lēmumu veikt pabalsta izmaksu pabalsta 

saņēmējam, šāda pabalsta apjoms mēnesī nevar būt mazāks kā 150 EUR (simts 

piecdesmit euro) un lielāks kā 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). 

3. LOV sportista treniņu – sacensību darba finansējums no Federācijas kopsummas izmaksu 

gada ietvaros nevar būt mazāks kā 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro) un lielāks 

kā 13 000 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro). 

4. Pabalsta noteikšana LOV sportistiem, viņu treneriem un atbalsta personālam nav 

obligāta. 

5. LOV sportista treniņu – sacensību darba finansējums var tikt izmantots tikai, lai 

apmaksātu sekojošus LOV sportista, viņa treneru un atbalsta personāla izdevumus: 

komandējuma izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus ārvalstīs, sacensību un ar to 

saistīto treniņu dalības maksas, treniņu bāzes nomu, LOV sportista ēdināšanas izdevumus 

(atrodoties Latvijā).  
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Pieņemot visus nosacījumus Latvijas Olimpiskā vienība sadalīja kvotas sekojoši: 

1.1. Sudraba kvota – sportiste Darja Ovčaruka, trenere Vera Antone, atbalsta 

personāls Natālija Prokofjeva.  

Lēmums: Treniņu – sacensību darbam EUR 16 000 (sešpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).  

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

1.2. Bronzas kvota – sportists Dmitrijs Mickevičs, treneris Maksims Ņilovs, 

atbalsta personāls Māris Gorskis.  

Lēmums: Treniņu – sacensību darbam EUR 8 000 (astoņi tūkstoši euro un 00 centi) gadā. 

Pirmajā pusgadā EUR 4 000  (četri tūkstoši euro un 00 centi). 

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

1.3. Bronzas kvota – sportiste Santa Stepulāne, trenere Tatjana Stepulāne.  

Lēmums: Treniņu – sacensību darbam EUR 8 000 (astoņi tūkstoši euro un 00 centi). 

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

 

2. Dažādi.  

2.1 Klātesošie noklausījās LOK nostāju par SOK paziņojumu, kas ir saistīts ar Baltkrievijas un 

Krievijas sportistu dalību Starptautiskajās sacensībās. Valdei radās jautājumi, jo ir zināms, ka 

Ukrainas sportisti piedalās sacensībās kopā ar Krievijas sportistiem. Šīs jautājums šobrīd 

paliek atklāts. N.Prokofjeva mēģinās rast atbildi par šo situāciju augstākstāvošās instancēs. 

2.2. Klātesošie noklausījās prezentāciju par LOK interešu konfliktu vadlīnijām. Valdes locekļiem 

radās jautājumi, kurus arī N.Prokofljeva mēģinās noskaidrot tuvākajā laikā.  

 

 

Protokolē:      Natālija Prokofjeva  


