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„Ziemassvētku turnīrs-2022” sporta vingrošanā  
NOLIKUMS 

Apstiprināts 2022.gada 10.novembri 
LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva 

Sacensību 
organizators 

LPPI  Liepājas Kompleksā sporta skola 
Reg. Nr. 90000291763 
Atbildīgā persona: Irina Daņilova              
e-mail:  karina.sarkova@liepaja.lv 
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV - 3401 
Tel.nr.: +371 26758807 ; 371 63423342 

Sacensību vieta LKSS sporta vingrošanas bāze,  
Rīgas iela 8, Liepāja, LV-3401, Latvija 

Datums un laiks 2022.gada 21.-22.decembrī 
21.12. – iebraukšanas diena, rīku iemēģināšana; 
22.12. plkst.13.00-18:00 - sacensības daudzcīņā, izbraukšana 

Mērķis un uzdevumi Popularizēt sporta vingrošanu, noskaidrot labākās sporta vingrotājas 
katrā sporta klasē un veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi 

Sacensību vadība Sacensību galvenā tiesnese – Irina Daņilova              
Galvenā sekretāre – Karina Šarkova 

Sacensību dalībnieki Sacensības piedalās Latvijas Vingrošanas federācijas biedru sportisti  
un kā arī citu valstu sportisti. 

Sacensību 
noteikumi 

Sacensībās notiek pēc individuālās programmas. 
Sacensības notiek saskaņa ar Starptautiskas Vingrošanas 
federācijas noteikumiem un Latvijas Vingrošanas federācijas SVTK 
apstiprināto sacensību programmu Olimpiskajām ciklam 2021-2024.  

Vecuma grupas Seniores              2006.dz.g. un vecākas 
Juniores              2007. - 2008.dz.g. 
Pre-juniores        2009. - 2010.dz.g.   
5.sporta klase     
4.sporta klase     
3.sporta klase     
2.sporta klase     
1.sporta klase     

Licence Sacensībās var piedalīties sportisti ar derīgu Latvijas Vingrošanas 
federācijas sportistu licence (Latvijas sportisti). 

Tiesneši Katra organizācija nodrošina vismaz vienu kvalificētu sacensību 
tiesniesi (obligāti). 

Apbalvošana 1.-3. vietu ieguvēji daudzcīņā tiek apbalvoti ar kausiem, diplomiem 
un piemiņas suvenīriem. 
4.-6.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas 
suvenīriem 

Pieteikumi Oficiālie pieteikumi iesniedzami elektroniski 
 e-mail: karina.sarkova@liepaja.lv līdz 2022.gada 06.decembrim 
Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, 

mailto:liepaja.kss@liepaja.lv
http://www.liepaja.lv/sports
mailto:kaurkovich@inbox.lv
mailto:karina.sarkova@liepaja.lv


  

 

sporta klasi, licence Nr., ārsta atļauju. 

Īpašie noteikumi Sacensības notiek atbilstoši 28.09.2021. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.662. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ievērojot attiecīgā sporta 
veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas 
apstiprinātu sacensību drošības protokolu Covid-19 infekcijas 
izplatības novēršanai. 

Medicīniskais 
dienests 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs 
pieejams sertificēts medicīnas darbinieks 

Datu apstrāde Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
Kompleksā sporta skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Brīvības iela 39, 
tālrunis: 634 23226, elektroniskā pasta adrese: liepaja.kss@liepaja.lv Pārziņa 
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, 
adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. Jūsu 
personas datu apstrādes mērķis – 1. apstrādei sacensību organizēšanas 
vajadzībām - iesaistīto personu uzskaitei, akreditācijai, veikto aktivitāšu un sasniegto 
rezultātu uzskaitei un analīzei, materiālo vērtību izlietojuma uzskaitei; 2. sabiedrības 
informēšanas nolūkam un sacensību popularizēšanai 
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas 
pašvaldības tīmekļa vietnes www.liepaja.lv sadaļā Privātuma politika vai klātienē 
izglītības iestādes administrācijā, Brīvības ielā 39, Liepājā. 

Finansējuma 
nosacījumi 

Saskaņā ar pasākuma tāmi  

Dalības maksa Netiek piemērota dalības maksa 

Datums 2022.gada 09.novembrī 

 
 
 
DIREKTORS        Naums  Vorobeičiks 

 


