
 

                                                                                                   APSTIPRINU 

                                                                                    Valmieras SS direktore 

 

                                                                             ______________ L.Dzene   
                                                                                                                                                              

Valmieras Sporta skolas atklātās meistarsacīkstes peldēšanā 

 

LATVIJAS KAUSA IZCĪŅAS III POSMS 

 

N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevumi: 
Noskaidrot labākos sportistus Valmieras SS un uzaicināto sportistu vidū. 

2. Datums un vieta: 
Sacensības notiek 2022. gada 11.-12.martā Valmieras Olimpiskā centra 25m, 8 celiņu 

peldbaseinā, Čempionu ielā 2, Valmierā. 

3. Organizācija un vadība: 
Sacensības organizē un vada Valmieras SS peldēšanas nodaļa kopā ar Valmieras PK 

„AQUA” un Valmieras OC peldbaseinu. Sacensību galvenais tiesnesis V. Širjājevs.   

Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc 

viena starta noteikumiem, un sacensību nolikumu. 

Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku laika uzņemšanas iekārtu 

(OMEGA Quantum Aquatics). 

4. Dalībnieki: 
Sacensībās piedalās Valmieras,  Latvijas sporta skolu un sporta klubu peldētāji. Komandas 

sastāvā ne vairāk kā 15 dalībnieki.  

Sacensības individuālas, notiek trijās vecuma grupās: 2007.g. dzim. un vecāki,  

                                                                                       2008.-2009.g. dzim., 

                                                                                        2010. g. dzim. un jaunāki 

5. Laiks un programma: 

11.martā iepeldēšanās: plkst.15.00; 

                           starts: plkst.16.00.  

 

1. 50m uz muguras 2010.g.un jaun.                                    

2. 100m brass  2008.-2009.g.                                                                                            

3. 200m brīvais stils 2007.g.un vecāki                                        

 Apbalvošana (1./2.)     

4. 100m komplekss 2010.g.un jaun. 

5. 200m komplekss 2008.-2009. 
Apbalvošana (3./4.)  

6. 200m komplekss 2007.g.un vecāki   

                     Apbalvošana (5./6.)  

 

12.martā iepeldēšanās: plkst.9.00;                                                     

                            starts: pkst.10.00.    

           

7.   50m brass 2010.g.un jaun. 

8.   100m uz muguras 2008.-2009.g. 

9.   100m tauriņsils 2007.g.un vecāki 
Apbalvošana (7./8.) 

10. 100m brīvais stils 2010.g.un jaun. 

11.  200m brīvais stils 2008.-2009.g. 
Apbalvošana (9./10./11.) 

12. 400m brīvais stils 2007.g.un vecāki 

13.  400m komplekss 2007.g.un vecāki 
Apbalvošana (12./13.) 

6. Vērtēšana un apbalvošana 
Pirmo triju vietu ieguvējus apbalvo ar sacensību medaļām un diplomiem. 

 

7.  Pieteikumi.   

Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu 

sistēmā i-netā: https://www.swimrankings.net/manager/.     

Tehniskā pieteikuma kopsavilkums (.pdf formātā no tiešsaistes pieteikumu sistēmas) 

komandas pārstāvim ir jāiesūta līdz š.g. 7. martam plkst. 24:00 uz e-pasta adresi: 

https://www.swimrankings.net/manager/


aiva.mikelsone@inbox.lv ,pasta nosaukumā (tematā) norādot: sacensību nosaukumu un 

komandas nosaukumu. Pēdējās izmaiņas iesūtīt līdz š.g. 9. martam plkst. 18:00  uz e-pasta 

adresi: aiva.mikelsone@inbox.lv 

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. 

 

8. Dalības maksa. 
Dalības maksa par katru sacensību dalībnieku – 5.00 EUR. Valmieras sporta skolas audzēkņi 

ir atbrīvoti no dalības maksas. Dalības maksa ir iemaksājama elektroniski atbilstoši nosūtītajā 

rēķinā iekļautajiem rekvizītiem. 

 

9. Personas datu apstrāde. 
9.2.Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim 

normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.                

9.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesastīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu 

un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, kā arī sacensību popularizēšana un rezultātu 

atspoguļošana mēdijos. 

9.4. Iesniedzot pieteikumu dalībnieks ir piekritis, ka sacensību laikā tiks fotografēti vai filmēti 

un materiāli var tikt izmantoti pasākumu publicitātei. 

 

10. Epidemioloģiskā drošība 

10.1. Sacensību vietā tiek ielaistas tikai apliecinājumā ( 1.pielikums) uzrādītās personas. 

Ierodoties sacensību vietā, komandas pārstāvim ir jānodod aizpildīts apliecinājums sacensību 

galvenajam tiesnesim.  

10.2.Sacensību norises vietā var atrasties tikai tās personas, kuras ir tieši saistītas ar sacensību 

nodrošināšanu un kurām ir sadarbspējīgs/pārslimošanas sertifikāts, kā arī sportisti, kuri ir 

veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros un tas ir negatīvs. 

10.3. Komandas pārstāvis ir informēts par pienākumu pārbaudīt un pārliecināties par pieteikto 

sacensību dalībnieku sadarbspējīgu vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta esamību, Covid-19 

testu, veiktu mācību iestādē organizētā skrīninga ietvaros un nodrošināt ikviena gatavību 

uzrādīt to pēc sacensību organizatora pierasījuma. 

10.4. Sacensību dalībnieks, kas piedalās sacensībās, apliecina, ka viņam nav akūtu elpceļu 

infekcijas simptomi, nav konstatēta saslimšana ar Covid-19, nav noteikts kontaktpersonas 

statuss un nav jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā. 

10.5. Sacensību laikā visiem dalībniekiem ir jālieto sejas maskas ( izņemot dušas telpā),kā arī 

jāievēro 2 metru distance. Sacensību dalībniekiem pēc dalības sacensībās ir pienākums 

nekavējoties atbrīvot sacensību vietu, ģērbtuvēs un dušās neuzkavēties ilgāk par 10 minūtēm. 

10.6. Sacensību organizators patur tiesības noteikt pastiprinātus epidemioloģiskās 

drošības pasākumus, kā arī veikt jebkura veida izmaiņas sacensību nolikumā ar mērķi 

stiprināt epidemioloģisko drošību un ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības un 

speciālistu rekomendācijas.  

10.7. Par noteiktām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē 

komandu pārstāvjus un dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību sākuma. 
 

 

Kontaktpersonas:  V. Širjājevs mob.+37126735980 (organizācija); 

 A.Mikelsone mob.+37129410594 (pieteikumi). 

 

mailto:aiva.mikelsone@inbox.lv
mailto:aiva.mikelsone@inbox.lv


 

1.pielikums 

Apliecinājums  
par 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 kontakstpersona  

Atbildīgās kontaktpesronas 

amats 

 

Tālrunis  

E-pasts  

Informācija par pieteiktiem alībniekiem 

Vārds uzvārds Dzimšanas 

dati 

(dd.mm.gggg.) 

Statuss 

(sportists, 

treneris) 

Apliecinājums ( norādīt 

vienu- Covid-19 tests, 

vakcinācijas sertifikāt, 

pārslimošanas sertifikāts) 

Paraksts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu pārbaudījis visu sarakstā iekļauto dalībnieku dokumentus 

un pārliecinājies, ka tie atbilst apliecinājumā noteiktajām prasībām 

 

 

  

V. Uzvārds Paraksts Datums 

 


