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NOLIKUMS 

Jūrmalā 

 
30.03.2022  Nr.       13.3-3/4 

 
Jūrmalas valstspilsētas  bērnu un jauniešu  atklātais čempionāts  

mākslas vingrošanā 

     Apstiprināts:   

        LVF ģenerālsekretāre N.Prokofjeva 

Nolikums 
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

   73.panta pirmās daļas 1.punktu   

I. Vispārīgie 

noteikumi 

 

 

 

1. Jūrmalas valstspilsētas bērnu un jauniešu atklātā čempionāta mākslas 

vingrošanā (turpmāk – sacensības) nolikums nosaka sacensību mērķi un 

uzdevumus, norises laiku un vietu, pieteikšanos sacensībām, noteikumus un 

norises kārtību, vērtēšanas kritērijus, uzvarētāju apbalvošanas kārtību, 

atbildību un drošības noteikumus. 

2. Sacensības organizē un vada Jūrmalas Sporta skola sadarbībā ar Jūrmalas 

valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un 

tālākizglītības nodaļu un O.T. Jūrmalas Mākslas vingrošanas klubu 

(turpmāk – organizatori). 

3. Sacensībās piedalās  Latvijas un Jūrmalas sporta skolu un sporta klubu 

mākslas vingrotājas vecumā 10 līdz 25 gadiem. 

II. Sacensību 

mērķis un 

uzdevumi 

 

4. Sacensību mērķis ir popularizēt mākslas vingrošanu kā veselīgu un 

sportisku dzīves veidu. 

5. Sacensību uzdevumi ir: 

5.1. noskaidrot Jūrmalas valstspilsētas labākās un veiklākās mākslas 

vingrotājas; 

5.2. popularizēt mākslas vingrošanu Jūrmalas pilsētā; 

5.3. veicināt mākslas vingrotāju sporta meistarības izaugsmi. 

III. Sacensību 

norises laiks un 

vieta 

 

6. Sacensības notiek:   2022. gada  no 15.līdz 17. aprīlim.  

7. Sportā zāles nosaukums:  Jūrmalas Valsts ģimnāzijas halle.  

8. Adrese: Raiņa ielā 55 k-1, LV-2016. 

9. Sacensību sākums: plkst. 10.00. 

IV. Sacensību 

noteikumi 

10. Sacensībās piedalās tikai Latvijas Vingrošanas federācijas biedru pārstāvēti 

kolektīvi (vingrotājas, treneri un tiesneši). Sacensībās notiek pēc individuālās 

un grupu vingrojuma programmas. Sacensības notiek saskaņā ar 

Starptautiskās Vingrošanas federācijas noteikumiem un Latvijas 

Vingrošanas federācijas apstiprināto sacensību programmu Olimpiskajām 

ciklam 2022-2024. 
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V.  Pieteikumi 

 

11. Pieteikšanās sacensībām elektroniskā formāta   www.rgform.eu sistēmā un  

sūtot pieteikumu arī uz sportaskola@edu.jurmala.lv.   līdz 2022. gada 4. 

aprīlim.  

12. Dalībnieku mūzikas ierakstus mp.3 formātā jālejuplādē sistēmā – KSIS līdz 

2022. gada 11. aprīlim. 

13. Pieteikuma anketu sacensībām, saskaņā ar veidlapu šī nolikuma pielikumā, 

iesniedz organizatoriem pasākuma norises dienā. 

14. Iesniedzot pieteikumu sacensībām, Izglītības iestāde apliecina, ka 

pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 

(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6.panta 1.daļas a) apakšpunktu, 

izglītojamie vai nepilngadīgu izglītojamo vecāki ir informēti un piekrīt, ka 

sacensību laikā izglītojamie var tikt fotografēti un/vai filmēti un materiāli var 

tikt izmantoti sacensību publicitātes veicināšanai bez atlīdzības.  

VI. Sacensību 

programma 

15. Sacensībās piedalās mākslas vingrotājas divās programmās : 

15.1. Grupu vingrojumu programma: Senioru grupas vingrojums ar 5 

apļiem, 3 lentām un 2 bumbām. 

         15.2. Individuālā programma: 

    15.2.1. Senioru sp. klase Elites grupa: vingrojums ar apli, vingrojums ar  

bumbu, vingrojums ar  vālēm, vingrojums ar lentu; 

    15.2.2. Senioru sp. klase augstākā nacionālā grupa:  vingrojums ar 

bumbu, vingrojums ar lentu; 

    15.2.3. Senioru sp. klase nacionālā grupa:  vingrojums ar bumbu, 

vingrojums ar lentu; 

    15.2.4. 5. sporta klase pre-junioru grupa: vingrojums ar apli, vingrojums 

ar vālēm; 

    15.2.5. 5. sporta klase vidējā grupa vingrojums ar apli, vingrojums ar 

vālēm; 

    15.2.6. 5.sporta klase vecākā grupa:  vingrojums ar apli, vingrojums ar 

vālēm; 

    15.2.7. Junioru sporta klase Elites grupa: vingrojums ar apli, vingrojums 

ar lentu, vingrojums ar vāli, vingrojums ar bumbu; 

    15.2.8. Junioru sporta klase augstākā nacionālā grupa: vingrojums ar   

vālēm, vingrojums ar lentu; 

    15.2.9. Junioru sporta klase nacionālā grupa: vingrojuma ar apli, 

vingrojums ar lentu. 

VII. Tiesneši 16. Katra organizācija, piesakot dalībnieces sacensībām, nodrošina vismaz viena 

tiesneša līdzdalību sacensību tiesāšanā ar vismaz nacionālo kategoriju. Ja nav 

tiesneša ar nacionālo kategoriju (1.kategorija),  jāpiedalās laukuma līnijas 

tiesāšanā. Tiesnešu vārdu un uzvārdu jāuzrāda pieteikuma formā. 

VI. Sacensību 

vērtēšanas kritēriji 

17. Sacensībās vērtē mākslas vingrotāju   izvēlēto programmu izpildes 

meistarību ar priekšmetiem saskaņā ar Starptautiskās Vingrošanas 

federācijas noteikumiem. 

18.  Sacensību dalībnieces tiek vērtētas individuāli un grupu vingrojumos.  

VII. Apbalvošana 19.  Grupu vingrojumu programmā 1. - 3.vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar 

medaļām un  diplomiem. 

20. Individuālā programmā 1.- 3.vietas ieguvējas tiek apbalvotas ar medaļām, 

diplomiem un piemiņas balvām, 4. - 6.vietu ieguvējas ar diplomiem un 

piemiņas balvām. 
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21. Jūrmalas senioru klases vingrotājai ar augstāko daudzcīņas rezultātu, tiek 

piešķirts ”Jūrmalas pilsētas čempiones nosaukums” un kauss. 

VIII. Atbildība un 

drošības 

noteikumi 

 

22.  Atbildīgā par sacensību sagatavošanu ir Jūrmalas Sporta skolas izglītības 

metodiķe Elita Krūmiņa. 

23.  Atbildīgā par sacensību norisi  ir  galvenā tiesnese - Jūrmalas Sporta skolas 

mākslas vingrošanas vecākā trenere Olga Timofejeva. E-mail: 

olga.timofejeva@inbox.lv, adrese: Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, mob.: 

tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379.  Website: jss.jurmala.lv. 

24.  Sacensību galvenā sekretāre Nellija Žvīgule. 

25. Visiem sacensību dalībniekiem sacensību norises laikā ir saistoši 

organizatoru un šī nolikuma prasības.  

26. Iesniedzot pieteikumu sacensībām, sporta ārsts ar parakstu apstiprina atļauju 

darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos un iestādes vadītājs minēto 

faktu apliecina ar parakstu. 

27. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un 

nepieciešamo medikamentu lietošanu. 

28. Par sacensību dalībnieku drošību un uzvedību sacensību laikā atbild 

pedagogs vai atbildīgā persona, kurš ievēro sacensību organizatoru norādījumus 

un kura norādīta sacensību pieteikumā. 

29. Organizatori neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, 

miesas bojājumiem, kas gūti sacensības norises laikā/vietā, vai piegulošā 

teritorijā. 
30. Sacensību norises vietas atbilstību drošības noteikumiem nodrošina Jūrmalas 

Sporta servisa centrs. 

31. Par pasākuma organizēšanu atbild Jūrmalas Sporta skola.  
32. Katrs sacensību dalībnieks un apmeklētājs ir atbildīgs par apkārtējas vides 

tīrību un kārtību sacensību norises vietā.  
33. Dalībnieki sacensību laikā ir tiesīgi pārvietoties tikai sacensību norises 

teritorijā, ievērojot personīgo un citu dalībnieku drošību. 

34. Dalībniekiem obligāti jālieto sporta veidam atbilstošs apģērbs. 

IX. Citi noteikumi 35. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt 

sacensību dalībnieku. 

36. Organizatori nodrošina Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra 

noteikumos Nr.1388 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteikto prasību 

ievērošanu. 

X. Dalības maksa 37. 30 EUR no vingrotājas individuālajā programmā. 

      60 EUR no grupu vingrojumu komandas. 

      Rēķinu izrakstīšana līdz 02.04.2022. 

      Samaksa  līdz 05.04.2022. 

      Dalības maksa netiek atgriezta. 

      No dalības maksas atbrīvotas Jūrmalas Sporta skolas vingrotājas. 

XI. Medicīniskais 

dienests 

38. Sacensību laikā visiem dalībniekiem nepieciešamības gadījumā būs pieejams 

sertificēts medicīnas darbinieks. 

XII. COVID-19 

 

39. Sacensības tiek organizētas saskaņā ar 2021. gada 28. septembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Atbildīgā par epidemioloģisko drošību – Olga Timofejeva. 

XIII. Bankas 

rekvizīti 

O.T.Jūrmalas  Mākslas Vingrošanas klubs 

Reg.Nr. 40008212391; 

LV97HABA0551036947220 

mailto:olga.timofejeva@inbox.lv
javascript:linkAction('business.d2d.accounts.accountStatement','force_acc','551036947220','','','','')
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Maksājuma mērķis:  Individuāla programma: RG (obligāti!) - dalībnieka vārds, 

uzvārds, vecuma grupu. ( Piem.: RG-B. Ilzīte, 1.sp.kl.) Grupu vingrojums: RG 

(obligāti!) – organizācijas nosaukums, vecuma grupu. ( Piem.: RG-JSS) 

Jūrmalas Sporta 

skolas  

direktors:  

 

 

Jūrmalas 

valstspilsētas 

administrācijas  

Izglītības 

pārvaldes vadītājs: 

 

 

 

__Sandis Bērziņš_______                              ___________________ 

      (vārds, uzvārds)                  Z.v.*                        (paraksts*) 

 

     Imants Vasmanis 

_____________________                              ____________________ 

      (vārds, uzvārds)                  Z.v.*                          (paraksts*) 
.  
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Pielikums  

21.03.2022. 

Nolikumam Nr. 13.3-3/2 

Jūrmalas valstspilsētas bērnu un jauniešu  

atklātais čempionāts mākslas vingrošanā 

 

Pieteikums  

Jūrmalas valstspilsētas bērnu un jauniešu atklātajam čempionātam  

mākslas vingrošanā 

 

2022.gada ___.______________ 
 

Iestādes nosaukums _________________________________________________ 
 

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas 

dati 

Vecuma grupa un klase 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

Iesniedzot pieteikumu sacensībām, izglītības iestāde apliecina, ka pamatojoties uz 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6.panta 1.daļas 

a) apakšpunktu, izglītojamie vai nepilngadīgu izglītojamo vecāki ir informēti un piekrīt, ka 

sacensību laikā izglītojamie var tikt fotografēti un/vai filmēti, un materiāli var tikt izmantoti 

sacensību publicitātes veicināšanai bez atlīdzības. 

 

Medicīnas darbinieks:  __________________________________       ___________________ 

                          (vārds, uzvārds)     (paraksts) 

 

Izglītības iestādes vadītājs:  ____________________________          ____________________ 

     (vārds, uzvārds)       (paraksts) 

 

Pedagogs vai atbildīgā persona pasākuma laikā ________________________ ____________ 

                                                                               (vārds, uzvārds, tālrunis)    (paraksts) 

 

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas 

noteiktā mērķa īstenošanai: nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību t.sk. administrēt 

mācību un audzināšanas procesu Jūrmalas Sporta skolā, Nometņu ielā 2, Jūrmalā. 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstpilsētas administrācijas reģistrācijas 

Nr. 90000056357,  Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv,  67093816, 67093843.Personas datu 

aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849. 

 

 


