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1.LSDF Prezidijs savā sēdē 18.12.2018 noteicis reitinga tiesnešus 2019. gadam
(alfabētiskā kārtībā):
Juris Arājs
Ojārs Bācis
Aleksandrs Bessonovs
Kaspars Bērzups
Gundars Briedis
Kristaps Cīrulis
Jeļena Daņiļčenko
Vito Feldmanis
Santa Garda
Aleksandrs Guļko
Vilmārs Ivuškāns
Ina Kočetova
Mario Končevskis
Alla Matjušenko
Agita Mironova
Valērijs Mironovs
Kirils Oševerovs- Aļenovičs
Ligita Rihtere
Ņina Salgale
Aigars Svars
Valdis Škutāns
Egils Šmagris
Loreta Vainovska
Jānis Vanags
Anna Znotēna-Bērzupe
2. „Profesionālā pilnveide iespējai iegūt sporta deju trenera „C” kategoriju”
Personām, kuras strādā ar sporta deju sacensību pāriem, ir obligāts sporta trenera
sertifikāts ar tiesībām strādāt sporta deju jomā.
Ministru kabineta noteikumi nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas
kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” nosaka sporta speciālistu
sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības
strādāt sporta jomā!!!
Lai sagatavotos trenera sertifikācijas testa kārtošanai, “LSDF izglītības centrs” ir
izstrādājis un aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmas

iespējai iegūt „Profesionālā pilnveide iespējai iegūt sporta deju trenera „C”
kategoriju” 320 stundu kursiem.
Kursu nolikums un pieteikuma anketa LSDF mājaslapā, sadaļā federācija izglītība centrs.
3.Tiesnešu nozīmēšana Latvijas kausa sacensībām 2019. gadā
Noteikta sekojoša tiesnešu izvirzīšanas kārtība:
-Daļu no katras LK grupas tiesnešiem izvirza sacensību rīkotāji, daļu nozīmē
LSDF prezidijs:
tiesājot 7 tiesnešiem, rīkotājs izvirza 4 tiesnešus, LSDF nozīmē 3 tiesnešus;
tiesājot 9 tiesnešiem, rīkotājs izvirza 5 tiesnešus, LSDF nozīmē 4 tiesnešus;
tiesājot 11 tiesnešiem, rīkotājs izvirza 6 tiesnešus, LSDF nozīmē 5
tiesnešus; tiesājot 13 tiesnešiem, rīkotājs izvirza 7 tiesnešus, LSDF nozīmē
6 tiesnešus.
-LSDF prezidijs apstiprina rīkotāja izvirzītos tiesnešus, ja 2019. gadā tie nav
tiesājuši vai apstiprināti tiesāt attiecīgo LK grupu.
-Nozīmējot tiesnešus no LSDF puses, priekšroka tiek dota tiesnešiem, kuri 2019.
gadā nav tiesājuši vai apstiprināti tiesāt attiecīgo LK grupu.
-Rīkotāju izvirzīto tiesnešu vārdi jāiesniedz LSDF noteiktajā laikā, vismaz 6
nedēļas pirms sacensībām.
4. Reitinga balle notiks 06.01.2019. “Bellevue Hotel” plkst.12.00 Deju pedagogus
lūdzu informēt par savu un apbalvošanai izvirzīto dejotāju dalību pasākumā,
paziņojot līdz 02.01.2019. LSDF birojam.
5. 22.01.2019. Rihtera deju skolā plkst.10.00 notiks seminārs “Vizualizācija un
psiholoģiskās prasmes sportā”.

Gaišus, mierīgus, baltus un PRIECĪGUS Ziemassvētkus!
Cieņā un mīlestībā,
Juris Arājs
LSDF Ģenerālsekretārs

