
“Līgo visi 2022” 

jaunako vingrotaju festivāls mākslas vingrošanā  

un  

“Līgo visi 2022” sacensības mākslas vingrošanā 

2022.g.10.-12. jūnijā 
 

Nolikums 
Apstiprināts 2022.gada 20.maijā  

 LVF ģenerālsekretāre N. Prokofjeva 

Sacensību 

organizātors 

Biedrība “Vingro visi” 

Reģ.nr. 40008087267 

Atbildīga persona: Olga Gusarčuka 

Adrese: Ruses iela 1-29, Rīga, LV-1029, Latvija 

Mob. +37122362112 

Sacensību vieta Transporta un Sakaru Institūts (TSI) sporta zāle. 

Adrese: Rīga, Lomonosova iela 1. 

Datums 2022.g.10.06. - Jaunāko vingrotāju festivāls 

2022.g.11.06. - 1., 2., 3. sporta klases (jaunākā, vidējā un vecakā 

grupas), 4. sporta klase (A, B, C grupas) individuālajā 

programmā. 

2022.g.12.06. - 5., junioru un senioru sporta klases A, B, C 

grupas individuālajā programmā 

Mērķis un 

uzdevumi 

Noskaidrot Latvijas mākslas vingrošanas kolektīvu labākās 

vingrotājas. 

Popularizēt mākslas vingrošanu Latvijā. 

Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi. 

 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Olga Gusarčuka. 

Sacensību galvenā sekretāre – Nellija Žvīgule. 

Sacensību 

noteikumi 

Sacensības notiek pēc individuālās programmas.  

1., 2. un 3. sporta klasē sacensības notiek saskaņā ar Latvijas 

Vingrošanas federācijas (turpmāk tekstā – LVF) apstiprināto 

sacensību programmu Olimpiskajām ciklam 2021-2022. 

4., 5., Junioru un Senioru sporta klašu gradācija atšķirās no 

pieņemtās LVF gradācijas (lūgums, pievēŗst uzmanību 

sacensību programmas paskaidrojumam). 

 

Sacensību 

programma 

‘’Līgo visi 2022’’ jaunāko vingrotāju festivāls: 

A grupa - 2018.-2015.dz.g. - vingrojums bez priekšmeta. 

B grupa - 2014.dz.g. - vingrojums bez priekšmeta. 

C grupa - 2013.dz.g. - vingrojums bez priekšmeta. 



 

Individuālā programma 

Lūgums pievērst uzmanību!  

Sacensības tiek rīkotas ar iespēju vingrotājām no 1.sp.kl. līdz 

3.sp.kl. (ieskaitot), nokārtot sporta klašu normatīvus ieguvot 

nepieciešamo punktu summu (pēc LVF apstiprinātiem mākslas 

Sporta klase Programma 

1.sp.kl.jaunākā grupa 

(2014.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

1.sp.kl.vidējā grupa 

(2013.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

1.sp.kl.vecākā grupa 

(2012.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

2.sp.kl.jaunākā grupa 

(2013.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

2.sp.kl.vidējā grupa 

(2012.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

2.sp.kl.vecākā grupa 

(2011.dz.g.) 

Vingrojums bez priekšmeta un ar 

apli 

3.sp.kl.jaunākā grupa 

(2012.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

3.sp.kl.vidējā grupa 

(2011.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

3.sp.kl.vecākā grupa 

(2010.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

4.sp.kl. A grupa 

(2011.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

4.sp.kl. B 

grupa(2010.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

4.sp.kl. C grupa 

(2009.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

5.sp.kl. A grupa 

(2010.dz.g.) 

Vingrojums ar vālēm un ar lentu 

5.sp.kl. B grupa 

(2009.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

5.sp.kl. C grupa 

(2008.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

Junioru sp.kl. A grupa 

(2009.-2007.dz.g.) 

Vingrojums ar vālēm un ar lentu 

Junioru sp.kl. B grupa 

(2009.-2007.dz.g.) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

Junioru sp.kl. C grupa 

(2009.-2007.dz.g.) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 

Senioru sp.kl. A grupa 

(2006. un vecākas) 

Vingrojums ar vālēm un ar lentu 

Senioru sp.kl. B grupa 

(2006. un vecākas) 

Vingrojums ar bumbu un ar vālēm 

Senioru sp.kl. C grupa 

(2006. un vecākas) 

Vingrojums ar apli un ar vālēm 



vingrošanas noteikumiem).  

Toties, 4.sp.kl., 5.sp.kl., Junioru un Senioru sporta klases 

vingrotājām, šīs sacensības nedod iespēju sporta klašu 

kārtošanai, kā arī neietekmē vingrotāju kategoriju, kas tika 

pieņemti un apstiprināti LVF.  

Grutības brigādes (D) vertējumi tiks ierobežoti katrai grupai: 

Sporta klase un grupa D augstākā atzīme 

4.sp.kl. A grupa 6.0 

4.sp.kl. B grupa 5.0 

4.sp.kl. C grupa 4.5 

5.sp.kl. A grupa 7.0 

5.sp.kl. B grupa 6.0 

5.sp.kl. C grupa 5.5 

Junioru sp.kl. A grupa 8.0 

Junioru sp.kl. B grupa 7.0 

Junioru sp.kl. C grupa 6.5 

Senioru sp.kl. A grupa 9.0 

Senioru sp.kl. B grupa 8.0 

Senioru sp.kl. C grupa 7.5 
 

Covid-19 Šīs sacensības tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  

Atbildīgā par epidemioloģiskās drošības pasākumiem – Olga 

Gusarčuka 

Dalībnieki Sacensībās piedalās Biedrības “Vingro visi”, kā arī Latvijas 

bērnu un jaunatnes sporta skolu un sporta klubu vingrotājas. 

Festivāla dalībnieces startē tikai pa pāriem. 

1., 2., 3.sp.kl. startē pa pāriem (ja būs iespējams sakārtot divas 

tiesniešu brigādes).  

Pieteikumu skaitliskie ierobežojumi: 

Festivāls: 

No viena kluba (treneru kolektīva) ir iespējams pieteikt 10 

izgājienus (1 izgājiens - 1 vingrotāju pāris) 

(ja pēc reģistrācijas beigām būs iespējams papildināt 

pieteikumu, organizatori dos iespēju pieteikts papildus 

izgājienus) 

Individuālā programma: 

1., 2., 3. sporta klasēs ir iespējams pieteikt 6 izgājienus uz viena 

tiesneša (startē pa pāriem, ja būs iespējams sakārtot divas 

tiesniešu brigādes);  

4.sp.kl. - 3 izgājieni uz 1 tiesneša (startē pa vienai) 

(ja pēc reģistrācijas beigām būs iespējams papildināt 

pieteikumu, organizatori dos iespēju pieteikts papildus 

izgājienus) 

5.sp.kl., Jun.sp.kl.,Sen.sp.kl. - 8 izgājieni uz viena tiesneša 

(ja pēc reģistrācijas beigām būs iespējams papildināt 

pieteikumu, organizatori dos iespēju pieteikts papildus 

izgājienus) 

“vingro visi”kluba treneru kolektīva audzēknes piedalās bez 



ierobežojumiem. 

Tiesneši Festivāls notiek bez pieņemtām tiesniešu brigādēm, lūgums, 

pieteikties tiesnešiem ar 1. kategoriju un augstāk, pēc velēšanas 

(vizuālai žūrijas organizēšanai). 

Organizācijai jānodrošina vismaz viens tiesnesis, kurš var tiesāt 

sacensības 11. un 12. jūnijā no sacensību sākumam, līdz 

beigām. 

Tiesnešiem reģistrējoties www.rgform.eu jāuzrāda savas 

nacionālās kategorijas līmeni.  

Apbalvošana Festivāls: 

Katra dalībniece tiks apbalvota ar diplomu un piemiņas balvu 

uzreiz pēc programmas izpildes. 

Individuālā programma: 

Daudzcīņā: 

Katrā sporta klasē un grupā  

1.-3. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar medaļām, diplomiem un 

piemiņas balvām; 

4.-6. vietas ieguvējas tiks apbalvotas ar diplomiem un piemiņas 

balvām.  

Visas dalībnieces tiks apbalvotas ar diplomiem par dalību 

sacensībās un piemiņas balvām. 

Atsevišķie veidi: 

1.-3.vietu ieguvējas (visās vecuma grupās) atsevišķos veidos 

tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem. 

Turnīra Miss: 

Starp 5.sp.kl., Junioru sp.kl. un Senioru sporta klases 

dalībniecēm tiks izvēlētas organizātoru un tiesniešu 

“simpātijas”.  

Datu apstrāde Piesakoties mākalas vingrošanas festivālam un sacensībām 

“Līgo visi 2022”, iesaistītās personas un dalībnieki izsaka savu 

piekrišanu Biedrības “Vingro visi” attiecīgo personas datu 

apstrādei, tai skaitā, bet ne tikai, publicējot pasākuma 

pieteikumos norādīto informāciju, veicot pasākumu un tā 

dalībnieku foto un video ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet 

ne tikai, tiešraidi, foto un video materiālu uzglabāšanu publiskas 

pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošanu), kā 

arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju publicitātei. 

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un/vai filmēts. 

Uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas pasākuma 

atspoguļošanai sociālajos tīklos (Facebook, mājaslapā u.c.), kā 

arī citu sadarbības partneru un atbalstītāju 

Pieteikumi Reģistrācija sacensībām notiek www.rgform.eu sistēmā līdz 

2022.g. 18. maijām. 

Mūzika Mūzikas ierakstus mp.3 formātā jālejupielādēt 

www.rgform.eu KSIS sistēmā līdz 2022.g. 3. jūnijam. 

Lūgums uz sacensībām paņemts arī USB atiņas kartes ar 

mūzikas ierakstiem mp3 formātā, neparedzētiem apstākļiem. 

Apdrošināšana Sacensību organizators nenes atbildību par nelaimes 

gadījumiem sacensību laikā/vietā vai sacensību norises vietā 

Medicīniskais Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs 

http://www.rgform.eu/


dienests pieejams sertificēts medicīnas darbinieks. 

Ēdināšana Tiesnešiem tiek nodrošinātas bezmaksas pusdienas.  

Tējas, kafijas un uzkodas tiesnešiem un treneriem. 

Dalības maksa “Līgo visi 2022” jaunako vingrotaju festivāls dalībnieki: 

30,- EUR no dalībnieka 

“Līgo visi 2022” sacensības mākslas vingrošanā: 

35,- EUR no dalībnieka 

Bankas rekvizīti Biedrība “Vingro visi” 

Reģ.nr. 40008087267 

Adrese: Rīga, Ruses iela 1-29, LV-1029, Latvija 

AS Swedbank, 

SWIFT: HABALV22 

IBAN: LV17HABA0551047109895 

 

Maksājuma mērķī jānorāda dalībnieces Vārdu uzvārdu, sporta 

klasi, grupu (piem., Marija Ivanova, 3.sp.kl. vidējā grupa) 

 

Maksājumu jāveic līdz 25.maijām 

Informācija Zālē drīkst atrasties tikai vingrotājas, tiesneses, treneres, 

horeogrāfi maiņas apavos. 

Dalībnieču vecākiem atļauts atrasties tikai skatītāju zonā uz 

balkona. 

Biedrības 

“Vingro visi” 

valdes locekle 

 

 

 

Gaļina Marjina / __________________ 

 

 
 


