
 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde 

 “Liepājas Kompleksā sporta skola”  

Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tālr. +371 63423226, liepaja.kss@liepaja.lv  

 

 

  

 

“Libavas kauss 2023” izcīņa mākslas vingrošanā 
 

Liepāja, 11.-12.02.2023.  
 

 

Nolikums 
 

Apstiprināts 2023.gada 13.janvārī 

LVF ģenerālsekretāre N. Prokofjeva  

LABOTS:28.01.2022 

Sacensību  
organizators 
 
 
 
 
 

LPPI “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”  
Reģ.Nr. 90000291763 
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja 
sadarbībā ar LPPI “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
sadarbībā ar biedrību “Mākslas vingrošanas klubs “Olimpika” 
Reģ.Nr. 40008130447 

Sacensību  
vieta 
 

Sporta zāle „Celtnieks” 
Adrese: Siļķu iela 26 A, Liepāja 

Datums 
 

2023.gada 11.-12.februārī 

Mērķis un  
uzdevumi 
 
 

Popularizēt mākslas vingrošanu Liepājas pilsētā;  
Noskaidrot labākās mākslas vingrotājas;  
Veicināt vingrotāju sporta meistarības izaugsmi 

Sacensību  
Vadība 
 

Sacensību galvenā tiesnese: Tatjana Ņikitina;  
Galvenā sekretāre: Nellija Žvīgule 

Sacensību 
noteikumi 
 
 
 
 

Sacensības notiek pēc individuālās programmas; 
Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas federācijas (FIG) 
2022.-2024.g. noteikumiem mākslas vingrošanā sākot ar 4.sporta klasi;  
1.- 3. sporta klasē sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Vingrošanas 
federācijas apstiprināto sacensību programmu Olimpiskajām ciklam 2021-
2024.g. 

Sacensību  
dalībnieki 
 

Sacensībās piedalās Latvijas Vingrošanas federācijas biedru sportistes; 
Dalībnieču skaits nav ierobežots 

Licence 
 
 

Sacensībās var piedalīties sportisti ar derīgu Latvijas Vingrošanas federācijas 
sportistu licenci 

mailto:liepaja.kss@liepaja.lv


 

 

Tiesneši 
 
 
 
 
 

Katrai komandai jābūt vismaz vienai kvalificētai tiesnesei, kura var tiesāt 
sacensības no sacensību sākuma līdz beigām;  
Ja neattaisnota iemesla dēļ klubs neuzrāda tiesnesi, klubs nevar piedalīties 
sacensībās; 
11. un 12.februārī paredzēta tiesnešu ēdināšana 

Sacensību  
programma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sporta klase 
 jaunākā gr. 2015.dz.g. b/p, aplis 
 vidējā gr. 2014.dz.g. b/p, aplis 
 vecākā gr. 2013.dz.g. b/p, aplis 
2. sporta klase 
 jaunākā gr. 2014.dz.g. b/p, aplis 
 vidējā gr. 2013.dz.g. b/p, aplis 
 vecākā gr. 2012.dz.g. b/p, aplis 
3. sporta klase 
 jaunākā gr. 2013.dz.g. aplis, vāles 
 vidējā gr. 2012.dz.g. aplis, vāles 
 vecākā gr. 2011.dz.g. aplis, vāles 
4. sporta klase 
 jaunākā gr. 2012.dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
 vidējā gr. 2011.dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
 vecākā gr. 2010.dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
5. sporta klase 
 prejunioru gr. 2011.dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
 vidējā gr. 2010.dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
 vecākā gr. 2009.dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
Junioru sporta klase 
 nacionālā gr. 2010. - 2008. dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
 augst. nacionālā gr. 2010. - 2008. dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
 Elites gr. 2010. - 2008. dz.g. 2 vingr. pēc izvēles 
Senioru sporta klase 
 nacionālā gr. 2007. un vecākas 2 vingr. pēc izvēles 
 augst. nacionālā gr. 2007. un vecākas 2 vingr. pēc izvēles 
 Elites gr. 2007. un vecākas 2 vingr. pēc izvēles 

 

Apbalvošana 
 
 
 
 
 
 

Daudzcīņā:  
Katras grupas 1.- 3.vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar kausiem, diplomiem un 
piemiņas balvām; 
4.-6. vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar diplomiem un piemiņas balvām  
Atsevišķos veidos:  
1.-3.vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar medaļām;  
Visas dalībnieces tiek apbalvotas ar piemiņas balvām 

Pieteikums 
 
 
 

Galīgie pieteikumi (sportistes, tiesneši, treneri) jāiesniedz līdz 2023.gada 
15. janvārim, reģistrējot datus KSIS sistēmā. 
Dalībnieku mūzikas ierakstus mp.3 formātā augšupielādēt sistēmā – 
KSIS līdz 2023.gada 24. janvārim 

Medicīniskais  
dienests  
 

Sacensību laikā visiem dalībniekiem pēc nepieciešamības būs pieejams 
sertificēts medicīnas darbinieks 

Apdrošināšana 
 
 

Sacensību organizators neatbild par nelaimes gadījumiem sacensību laikā 



 

 

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 – Tatjana Ņikitina 

Datu apstrāde Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 

Kompleksā sporta skola” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Brīvības iela 39, 

Liepāja, tālrunis:  623326, elektroniskā pasta adrese: liepaja.kss@liepaja.lv. Personas 

datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: 63422331, adrese: Rožu 

iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. Jūsu personas datu 

apstrādes mērķi –  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 

Dalības maksa 
 
 
 
 
 
 

Dalības maksa: 35,00 EUR  
Apmaksa tiek veikta Eiro valūtā;  
Rēķinu izrakstīšana ir iespējama līdz 27.01.2023. 
Dalības maksa apmaksas termiņš līdz 31.01.2023. 
Dalības maksa netiek atgriezta! 
LKSS audzēknēm dalības maksa netiek piemērota 

Bankas  
rekvizīti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biedrība Mākslas vingrošanas klubs „Olimpika”  
Reģ.Nr. 40008130447  
Adrese: Liepāja, Sakņu 6/8 – 26, LV3405 
SEB Banka A/S  
Konts: LV71UNLA0050024402348  
Maksājuma mērķis: Dalības maksa Libavas Kauss, dalībnieka Vārds, 
Uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase 
VAI veikt VIENU kolektīvu maksājumu no komandas ar norādi : 
Dalības maksa Libavas Kauss, dalībnieču skaits, skola/klubs un 
treneres uzvārds vai rēķina numurs. 

Uzmanību! 
 
 
 
 

Treneriem un vingrotājām, kuras vēlas nokļūt līdz sacensību un  
iesildīšanās laukumiem, jābūt tīros maiņas apavos!  
Vecāki un skatītāji sacensību laikā var atrasties TIKAI uz tribīnēm vai 
ģērbtuvju zonā. 

Sacensību 

atbildīgā  

persona 

TATJANA ŅIKITINA___________________________________ 
                                                      (paraksts) 
e-pasts: rgliepaja@inbox.lv ; tel.nr.: +371 20070005 

LPPI “Liepājas 

Kompleksā 

sporta skola” 

DIREKTORS NAUMS VOROBEIČIKS_____________________ 
                                                                           (paraksts) 

BIEDRĪBA 

MVK“OLIMPIKA” 
VALDES LOCEKLE MARINA ZORINA_____________________ 
                                                                           (paraksts) 
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