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Skolas iela 9 - 23, Rīga, LV-1010
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VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 19/02
Rīgā,

2019.gada 08.februārī

Piedalās:
Valdes locekļi: Natālija Prokofjeva, Daiga Liepiņa, Gaļina Marjina , Aivars Plāte, Artūrs
Mickevičš, Broņislavs Konstantinovičs
Nepiedalās: Nadežda Seile, Gunta Afanasjeva, Tatjana Nikitina, Jānis Čakstiņš, Irina
Smelova
Protokolē: Natālija Prokofjeva
Vieta: Miera iela 62, Rīgā.
Sēdes darba kārtība:
1. Uzņemt Daugavpils Ledus sporta skolu kā LVF biedru.
2. Olesja Ščekleina uzņemt kā LVF biedru.
3. DG sport (līdz 05.02.2019)
4. L.Otersone – palīdzēt organizēt sacensības.
5. I.Audres iesniegums.
6. Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "Baltijas aplis 2019";
7. Nozīmet datumu LVF statūtu izmaiņām
8. Dažādi.
Sēdes darba gaita:
1. Daugavpils Ledus sporta skolu uzņemt kā LVF biedru.
Daugavpils Ledus sporta skola ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, atbilstoši
prasībām.
Latvijas Vingrošanas federācijas valdes balsojums PAR Daugavpils Ledus sporta skolas
uzņemšanu LVF biedru sastāvā.
Balsojums: 6 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
2. Olesja Ščekleina uzņemt kā LVF biedru.
Pēc esošiem LVF statūtiem seko, ka:
4.1. Par LVF biedriem var būt:
4.1.1. Latvijas Republikas Komercreģistrā un Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas
vingrošanas sporta organizācijas;
4.1.2. Citas juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar sportu.
Latvijas Vingrošanas federācijas valdes locekļi atteica Olesju Ščekleinu uzņemt LVF biedru
sastāvā.
Balsojums: 6 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
Ieteicam atvērt Izglītības iestādi un licencēt visas programmas.

3. DG sport (līdz 05.02.2019)
Ar biedrību ‘’DG sport’’ bija apturēta sabarbība līdz 2019.gada 05. februārim (protokols Nr.
18/02 no 2018. gada 06. februārī). Latvijas Vingrošanas federācija atjaunoja sadarbību ar
biedrību ‘’DG Sport’’ ar 2019.gada 06. februārī.
Divu mēnešu laikā (līdz 2019.gada 05. aprīlim) iesnieg telpu nomas līgumu un bērnu sarakstu.
Gadījumā, ja telpu nomas līgums un bērnu saraksts netiks iesniegts, LVF valdei lemt par
biedrības ‘’DG Sport’’ izslēgšanu no federācijas.
4.L.Otersone – palīdzēt organizēt sacensības.
Naudas trūkuma dēļ nevaram piepalīdzēt organizēt starptautiskas sacensības. Valdes locekļi ir
piekrituši , lai L.Otersone izmano LVF Logo un izvieto informāciju par sacensībām LVF mājas
lapā un ‘’facebookā’’.
Balsojums: 6 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
5. I.Audres iesniegums.
Valdes locekļi ir iepazinušies ar I.Audres iesniegumu un apstākļiem. Visi piekrita ar iesniegumu
un LVF ģenerālsekretārei ir nepieciešams aizsūtīt LVF biedriem informāciju par revīzijas
komisijas vietas atbrīvošanu. Divu nedēļu laikā (līdz 2019. gada 01. martam) jāapstiprina
revīzijas komisijas loceklis.
Balsojums: 6 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
6. Starptautiskais turnīrs mākslas vingrošanā "Baltijas aplis 2019"
N.Prokofjeva ziņo, ka pirmie sadarbības līgumi ir parakstīti. K. Gulbe , sacensības direktore,
turpina savu darbu.
7. Nozīmēt datumu LVF statūtu izmaiņām.
LVF statūtos jāatjauno un jāpapildina ar mūsdienām svarīgiem jautājumiem :
- Anti-Doping;
- Datu aizsardzība;
- Tehniskās komisijas visos sporta veidos
- Iestāšanās federācijā.
Valdes sēdi, par šo jautajumu, sasaukt jūnija mēneša pirmajā pusē.
Balsojums: 6 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
8. Dažādi.
8.1. European Games Minskā.
N.Prokofjeva ziņo, ka lēcieni uz batuta un mākslas vingrošana nav kvalificējušies sacensībam,
vēl pagaidām iet sacensības sporta vingrošanā. A.Mickevičs ziņo, ka var kvalificēties O.Ivanovs
un E.Vihrova. B.Konstantinovičs papildina ar M.Ribaļcenko. N.Prokofjevai - sagatavot visu
documentāciju LOK.
Balsojums: 6 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
8.2. Tehniskā komiteja lēcienos uz batuta lūdza palīdzēt ar prasībam , kā piešķirt SMK un SM.
Valdes locekļi izteica savas pieredzes no savas sporta veida, kur seko:
- SMK un SM jāizpilda 2 reizes gada laikā;
- Sportistam jāatbilst vecuma prasībam;
- Sacensībām jabūt Latvijas reitingā, vai Starptautiskās Vingrošanas federācijas
apstipinātām sacensībām
- No mākslas vingrošanas: vai var startēt mūsu sacensībās ar programmu SM, ja neizpilda
SMK?
Šos piedāvājumus apspriest vēl reiz TK lēcienos uz batuta.

8.3. EYOF Aizerbaidžāna, Baku.
No Latvijas Olimpiskās komitejas atnāca informācija, ka festivalā no sporta vingrošanas var
piedalīties 2 sportisti, 2 treneri un 2 tiesnieši.
Nolēma, ka sportisti būs: viena meitene un viens zēns, atbilstošo sportistu treneri. Tiesniešus
izlems TK vīriešu un sieviešu nodaļas.
8.4. LJO.
No Latvijas Olimpiskās komitejas atnāca informācija par sacensību nolikuma prasībām.
No mākslas vingrošanas nodaļas piepalīdz I.Smelova.
No sporta vingrošanas – pozīcija ir atvērta.
8.5.Sakarā ar smago finansiālo situāciju federācijā valdes locekļi nolēma atteikties no ofisa un
atrast iespēju strādāt citā režīmā, līdz ar šo jāaprunājas ar visiem LVF darbiniekiem.
Protokolē:

Natālija Prokofjeva

