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N O L I K U M S 

 
1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Noskaidrot labākos peldētājus Siguldas novadā un uzaicināto sportistu vidū. 
2. Datums un vieta 

2.1. Sacensības notiek 2021. gada 8. oktobrī Siguldas Sporta centra peldbaseinā, Ata Kronvalda ielā 7A, 
Siguldā. 

3. Organizācija un vadība 
3.1. Sacensības organizē un vada SIA “Siguldas Sporta Serviss” sadarbībā ar Siguldas novada Sporta 

pārvaldi, Siguldas Sporta skolu un Siguldas novada pašvaldību. 
3.2. Sacensību galvenā tiesnese Olita Viduce. 
3.3. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc viena 

starta noteikumiem, un sacensību Nolikumu. 
3.4. Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku laika uzņemšanas iekārtu 

(OMEGA Quantum Aquatics). 
3.5. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un valstī noteiktos ierobežojumus, sacensības 

notiek bez skatītājiem. 
4. Dalībnieki 

4.1. Sacensībās piedalās Siguldas novada Sporta skolas peldētāji, Siguldas Sporta Centra 
Peldētapmācības skolas peldētāji, Latvijas sporta skolu un sporta klubu peldētāji. Katra komanda 
sastāvā drīkst pieteikt ne vairāk kā 8 dalībniekus. 

4.2. Sacensībās dalībnieki startē individuālā ieskaitē 3 vecuma grupās: 
4.2.1. 2007. gadā dzimušie un vecāki; 
4.2.2. 2008. - 2009. gadā dzimušie; 
4.2.3. 2010. – 2014. gadā dzimušie. 

4.3. Viens dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā 2 disciplīnās. 
4.4. Sacensībās drīkst piedalīties dalībnieki, kuri sacensību dienā ir ne jaunāki par 7 gadiem. 

5. Laiks, programma un disciplīnas 
8. oktobris (piektdiena), iepeldēšanās: plkst. 16.00, starts: plkst. 16.30. 
1. 100 m brīvais stils 
2. 100 m brass 
3. 100 m mugura 
4. 100 m komplekss 

6. Vērtēšana, apbalvošana un dalības maksa 
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvējus individuāli apbalvos ar sacensību medaļām un diplomiem pēc sacensību 

dienas. Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies sacensībās, saņems e-diplomus. 



6.2. Dalības maksa par distanci 3 EUR vai divām distancēm 5 EUR. 
7. Pieteikumi 

7.1. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu 
sistēmā un veicot apmaksu – www.siguldassports.lv/starts. 

7.2. Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) komandas 
pārstāvis drīkst precizēt un nosūtīt līdz 6. oktobra plkst. 23.59 uz e-pasta adresi: 
olita.viduce@siguldassports.lv, pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību nosaukumu un 
komandas nosaukumu.  

7.3. Nosūtot pieteikumu dalībnieku pārstāvošā sporta skolas/kluba vadība vai pilnvarotais komandas 
pārstāvis apstiprina un uzņemas pilnu atbildību par pieteikto dalībnieku veselības stāvokļa 
atbilstību, veikto veselības aprūpi, regulāru veselības stāvokļa pārbaužu veikšanu un spēju 
piedalīties sacensībās, un veic ar dalībnieku komandēšanu saistītos organizatoriskos pasākumus, 
kā arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

7.4. Kontaktpersonas:   
7.4.1. Juris Dzenis / tālrunis  29277522 (organizācija); 
7.4.2. Olita Viduce / tālrunis 29445770 (pieteikumi). 

8. Personas datu apstrāde 
8.1. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos 

aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā Nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.                
8.2. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu un 

sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, kā arī sacensību popularizēšana un rezultātu 
atspoguļošana mēdijos. 

8.3. Iesniedzot pieteikumu dalībnieks ir piekritis, ka sacensību laikā tiks fotografēti vai filmēti un 
materiāli var tikt izmantoti pasākumu publicitātei. 

9. Epidemioloģiskā drošība 
9.1. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 
testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem 
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 360, panta 40.5, 4. apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais 
Covid-19 tests ir negatīvs. 

9.2. Ierodoties sacensību norises vietā komandas pārstāvis iesniedz aizpildītu apliecinājumu (Pielikums 
Nr. 1) par pieteikto dalībnieku (sportistu, treneru un komandas pārstāvju) Covid-19 negatīvu testu,  
vai arī par sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

9.3. Sacensību organizators patur tiesības noteikt pastiprinātus epidemioloģiskās drošības pasākumus, 
kā arī veikt jebkura veida izmaiņas sacensību Nolikumā ar mērķi stiprināt epidemioloģisko drošību 
un ievērot aktos noteiktās prasības un speciālistu rekomendācijas. 

9.4. Par noteiktām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē komandu 
pārstāvjus un dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību sākuma. 

9.5. Vienas komanda dalībnieki, tajā skaitā treneri fiziski nekontaktējas ar citu komandu dalībniekiem 
vai apkalpojošiem sacensību darbiniekiem, izņemot dalībniekus sporta sacensību norises laikā. 

9.6. Iekštelpās tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi, izņemot 
dalībniekus sporta sacensību (peldējuma) norises laikā. 



Pielikums Nr.1 
APLIECINĀJUMS 

Pieteikto dalībnieku (sportistu, treneru un komandas pārstāvju) pēdējo 48 stundu laikā veiktu Covid-19 testu un 
saņemtu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, vai sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 
 

Organizācijas nosaukums  

Atbildīgā kontaktpersona  

Atbildīgās kontaktpersonas amats  

Tālrunis  

E-pasts  

Informācija par pieteiktiem dalībniekiem 

Vārds, uzvārds 
Dzimšanas dati 
(dd.mm.gggg.) 

Statuss (sportists, 
treneris vai komandas 

pārstāvis) 

Apliecinājums (Covid-19 
tests vai vakcinācijas 

sertifikāts, vai 
pārslimošanas sertifikāts) 

Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu pārbaudījis visu sarakstā iekļauto dalībnieku dokumentus un pārliecinājies, ka 
tie atbilst apliecinājumā noteiktajām prasībām. 

 
 

  

Vārds, uzvārds Paraksts Datums 

 
 


