LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA
LATVIAN GYMNASTICS FEDERATION
Reģ. Nr. 40008022241
Prūšu iela 110, Rīga, LV-1057
E-mail: gfl@latnet.lv

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 20/03
Rīgā

2020.gada 22.septembrī

Piedalās:
Valdes locekļi: Natālija Prokofjeva, Daiga Liepiņa, Irina Smelova, Gaļina Marjina, Artūrs
Mickevičš, Broņislavs Konstantinovičs, Aivars Plāte, Tatjana Nikitina, Nadežda Seile.
Nepiedalās: Jevgēnijs Saproņenko, Gunta Afanasjeva.
Protokolē: Natālija Prokofjeva
Vieta: Rīgas Vingrošanas skola, Miera iela 62, plkst. 11:00
Sēdes darba kārtība:
1. Mainīt sporta veida nosaukumu Lēcieni uz batuta;
2. Informatīvi: LSFP piešķirtais finansējums 2020.gada sacensību rīkošanai
3. Izmaiņas: LVF sporta klašu piešķiršanas sistēmā;
4. LVF statūtos veikt izmaiņas:
Esošie
Izmainīt uz
4.7.5. biedrs ilgāk kā gadu
4.7.5. biedrs ilgāk kā trīs
nemaksā LVF biedra naudu.
mēnešus pēc rēķina
saņemšanas nemaksā LVF
biedra naudu.
5.2.2. regulāri maksāt biedra
5.2.2. regulāri maksāt biedra
naudu saskaņā ar valdes
naudu EUR 250 gadā.
lēmumu.
5. Sacensības mākslas un sporta vingrošanā ‘’Rīgas čempionāts’’ 2020.gadā. Pielikumā
dokuments (20-117);
6. LOK atlikums no 2019.gada. Atlikums RG, TRA un administracijas komandējumam. To
vajag izlietot līdz septembra beigām!!!;
7. LSFP piešķirtais papildus finansējums, sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu , federāciju
pamatdarbības nodrošināsanai EUR 19 994. Var tikt izlietots 2020. un 2021.gadā. Līdz
28.septembrim ir nepieciešams iesniegt tāmi plānotajām izmaksām!
8. LVF vēlēšanas princips 2020.gadā. Izstrādāju nolikumu (pielikumā
Nolikums_LVF_velešanas 2020) par vēlēšanu mehānismu. Lūdzu pirms valdes sēdes izpetīt to
un nepieciešamības gadījuma, tas tiks koriģēts.
9. Dažadi.
Sēdes darba gaita:
1. sporta veida nosaukuma Lēcieni uz batuta maiņa.
N.Prokofjeva. Pamatojoties Starptautiskas Vingrošanas federācijas (FIG) nosaukumam
Trampoline Gymnastics būtu labi mainīt nosaukumu LR ‘’Lēcieni uz batuta” uz kaut ko līdzīgu
Piemēram: Batuta vingrošana.

Lēmums: sazinieties ar LSPA, lai saņemtu palīdzību pareizā nosaukuma rakstībā latviešu
valodā. Gadījuma, ja nosaukums atbīlst prasībam, izmainīt to un pazīņot visus.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
2. Informatīvi: LSFP piešķirtais finansējums 2020.gada sacensību rīkošanai. Izmaiņas.
N.Prokofjeva ziņo, ka tiek veikti izmaiņas LSFP piešķirtajam finansējumam.
http://www.gfl.lv/wp-content/uploads/2020/09/2020.gada-bud%C5%BEets.pdf
Lēmums: iebildumu nav.
3. LVF sporta klašu piešķiršanas sistēma.
N.Prokofjeva ziņo, ka vairākiem LVF biedriem nav saprotams, pēc kādiem principiem piešķirt
sporta klases. Šāds viedoklis ir izveidojies darba gaitā federācijā, un profesionālās ievirzes
sporta grupu apstiprināšanas gaitā. Līdz ar to, ir nepieciešams izstrādāt principus sporta klašu
piešķiršanai sākot ar 2020.gadu, paziņot LVF biedriem par pieņemto lēmumu.
Lēmums:
No 1. līdz 3.sporta klasei (ieskaitot) var piešķirt:
3.1. LVF biedri;
3.2. Sacensībās, kuras ir apstiprinātas federācijā un iekļautas LVF sacensību kalendārā.
3.3. Ir izpildītas visas prasības sporta klašu piešķiršanai pārstāvētajā sporta veidā.
No 4.sporta klases līdz 5. vai 6.sporta klasei (atkarībā no sporta veida):
3.4. LVF biedri sūta rīkojumu par sporta klašu piešķiršanu saskaņošanai LVF ģenerālsekretārei;
3.5. Sacensībās, kuras ir apstiprinātas federācijā un iekļautas LVF sacensību kalendārā.
3.6. Ir izpildītas visas prasības sporta klašu piešķiršanai pārstāvētajā sporta veidā.
Par atbildīgajām personām, kuras pārbaudīs sporta klašu prasību izpildi un piešķiršanas
pamatotību katrā sporta veidā, tiek nozīmētas:
RG - Tatjana Ņikitina
TRA - Natālija Prokofjeva
WAG - Nadežda Seili
MAG - nav nolemts.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
4. LVF statūtos veikt izmaiņas:
Esošie
4.7.5. biedrs ilgāk kā gadu
nemaksā LVF biedra naudu.
5.2.2. regulāri maksāt biedra
naudu saskaņā ar valdes
lēmumu;

Izmaīnit uz
4.7.5. biedrs ilgāk kā trīs
mēnešus pēc rēķina
izrakstīšanas nemaksā LVF
biedra naudu.
5.2.2. regulāri maksāt biedra
naudu EUR 250 gadā

N.Prokofjeva ziņo:
• par p. 4.7.5.: ka vienu gadu būt LVF biedram un nemaksāt biedru naudu, bet izmantot
visas LVF piedāvātās iespējas, nav pareizi. Jo ir bijis gadījums, kad biedrs gadu
nemaksāja biedru nauda un gadu beigās uzrakstīja iesniegumu par izstāšanos no
federācijas, tā arī nesamaksājot.
Lēmums: visi piekrīt.

Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
•

par p.5.2.2. 2019.gadā 17.decembrī valdes locekļi pieņēma lēmumu ar 2020.gadu
paaugstināt biedru līdz EUR 250,00. Līdz ar to, būtu loģiski izmainīt statūtos p.5.2.2.
Lēmums: valdes locekļi neatbalsta priekšlikumu.
5. Sacensības mākslas un sporta vingrošanā ‘’Rīgas čempionāts’’ 2020.gadā.
N.Prokofjeva ziņo, ka šogad LVF nav saņēmusi līdzfinansējumu no RD IKSD Rīgas
čempionātu rīkošanai. Piedāvājums: izmantot līdzfinansējumu no valsts budžeta programmas
99.00.00 ‘’Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem’’
Lēmums: mākslas vingrošana piekrīt, sporta vingrošana atsakās rīkot sacensības paredzētajos
datumos.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
6. LOK 2019.gada finansējuma atlikums. Atlikums RG, TRA un administracijas
komandējumam. Tas jāiztērē līdz septembra beigām!!!;
N.Prokofjeva ziņo, ka ir nepieciešams iztērēt piešķirto finansējumu par 2019.gadu.
Lēmums: tiesnešu darba modernizēšanai iegādāties 20 planšetdatorus Lenovo, samaksāt par
sporta bāzes lietošanu TRA un RG sertificētiem sacensību priekšmetiem.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
7. LSFP piešķirtais papildus finansējums, sakarā ar COVID-19 izplatību, federācijas
pamatdarbības nodrošināšanai EUR 19 994. Var izmantot 2020. un 2021.gadā. Līdz
28.septembrim nepieciešams iesniegt tāmi plānotajiem izdevumiem!
Lēmums:
Finansējuma apjoms- 19 994 EUR (deviņpadsmit tūkstošus devini simti deviņdesmit četri eiro
un 00 centi).
Veikt līdzekļu sadali:
• EUR 4000,00 administratīvie izdevumi (četri tūkstoši divi simti eiro un 00 centi);
Sporta darba nodrošināšanai paredzēto finansējumu sadalīt pēc sekojoša principa:
• EUR 7997,00 sporta vingrošana (vīrieši, sievietes);
• EUR 4798,00 mākslas vingrošana;
• EUR 3199,00 lēcieni uz batuta.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
Mākslas vingrošanas nodaļa nolēma piešķirto līdzfinansējumu no valsts budžeta programmas
99.00.00 ‘’Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem’’ izmantot sacensību rīkošanai 2020.-2021.gadā.
Sacensības nosaukums: 2020.gada ‘’Federācijas kauss’’ un ‘’Olimpiskās cerības’’ 2021.gadā.
Sporta vingrošana nodaļa nolēma no piešķirtajiem līdzfinansejumiem sarīkot ‘’Olimpiskas
cerības’’ 2021.gadā. A.Mickevičs piedavāja pārējo piešķirto līdzfinansējuma izmantošanu
atrisināt līdz 28.septembrim. Visi atbalsta priekšlikumu. A.Mickevičs ir atbildīgs par naudas
sadalījumu.
Lēcieni uz batuta pieprasīja sporta nodrošināšanai nopirkt sertificētu aprīkojumu HDTS (HDTS
trampoline measurement system).

8. LVF vēlēšanas princips 2020.gadā.
N.Prokofjeva iepazīstina klātesošos ar izstrādāto nolikumu.
Lēmums: veikt izmaiņas p.1.2.3. un p.8., ievietot federācijas mājās lapā un nosūtīt visiem LVF
biedriem.
Izveidot darba grupu, periodam 2021.-2024.gads par profesionālās ievirzes sporta grupu
apstiprināšanu, sekojošā sastāvā:
• Priekšsēdētaja N.Prokofjeva
• Locekle
T.Stepulāne
• Loceklis
Viceprezidents sporta vingrošana
• Loceklis
Viceprezidents mākslas vingrošana
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
8. Dažādi:
8.1. Biedrība ”Daugavpils Vingrošanas Centrs”un Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola
uzņemt kā LVF biedrus.
Biedrība ”Daugavpils Vingrošanas Centrs” un Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola ir
iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, atbilstoši prasībām.
Latvijas Vingrošanas federācijas valdes balsojums PAR Biedrība ”Daugavpils Vingrošanas
Centrs” un Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolu uzņemšanu LVF biedru sastāvā.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
8.2. Ziņo N.Prokofjeva. 2020.gada 14.septembrī tika saņemts iesniegums no Ķekavas novada
sporta skolas par J.Posses nekorekto uzvedību sacensību mākslas vingrošanā ‘’Stars 2020’’
laikā.
Lēmums: izskatot iesniegumu un uzklausot mākslas vingrošanas nodaļas pārstāvjus, nolemts
rakstiski brīdināt J.Possi par diskvalifikācijas piespriešanu tiesneša darbam Latvijas Republikas
teritorijā uz trijiem mēnešiem, atkārtotu sūdzību gadījumā.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
8.3. Ziņo N.Prokofjeva: 2020.gada 20. septembrī saņemts iesniegums par struktūrvienības
‘’SPORTA ZĀLE’’ Daugavpilī likvidāciju un lūgumu izslēgt no LVF biedru sastāva.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.
8.4. Ziņo N.Prokofjeva. Atklāts jauns klubs ‘’ELITE Gymnastics School’’, kurā paredzēts
nodarboties ar lēcieniem uz batuta un mākslas vingrošanu. Sporta zālē ir izvietoti divi licencēti
Eurottrampi un mākslas vingrošanas paklājs. Klubs lūdz LVF atļauju izmantot mākslas
vingrošanas platformu.
Lēmums: noslēgt līgumu ar ‘’ELITE Gymnastics School’’ par mākslas vingrošanas platformas
izmantošanu.
Balsojums: 9 -“par”, 0- “pret”, 0- “atturējās”.

Protokolē:

Natālija Prokofjeva

