
Jelgavas 2022.g. atklātais vasaras čempionāts peldēšanā 
Latvijas kausa 9. posms 

Ceļojošā kausa izcīņa tauriņstilā 

N  O  L  I  K  U  M  S 
 

1. Vieta un laiks LLU peldbaseins, Raiņa iela 1, Jelgava 

2022. gada 12. – 13. maijā 

Iesildīšanās 15:15, sacensību starts 16:00 

Rezultātus fiksēs ar OMEGA elektronisko laika fiksēšanas iekārtu. 

 

2. Dalībnieki 

 

Aicināti piedalīties LR peldētāji ar izpildītu II sporta klasi. Katras viesu 

komandas dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt 12 peldētājus. 

 

3. Programma 

 

1. diena (12.maijs) 

50m tauriņstils 

100m uz muguras 

50m brass 

100m br/st 

200m brass 

200m komplekss 

 

2.diena (13.maijs) 

50m br/st 

100m tauriņstils 

50m uz muguras 

200m br/st 

100m brass 

200m uz muguras 

100m komplekss 

 

4. Vadība 

 

Sacensības organizē un vada Jelgavas SPS tiesnešu kolēģija 

 

5. Apbalvošana 

 

Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un Jelgavas pilsētas čempionāta medaļām. 

Labākais Jelgavas peldētājs 100m tauriņstilā saņems kausu. 

2010.g. dzimušie un jaunāki 50m tauriņstilā saņems īpašas medaļas un diplomus. 

 

6. Pieteikumi 

 

Tehniskos pieteikumus (norādot peldētāja vārdu, uzvārdu un distances) sūtīt uz 

peldsk@sports.jelgava.lv līdz 9. maija plkst 12:00 

Dalībnieku atteikumus nosūtīt līdz 12. maija plkst 09:00 

Katrs dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā divās distancēs. 

 

7. Dalībnieku uzņemšana 

un drošība 

 

Visiem sacensību dalībniekiem jābūt informētiem par drošības noteikumu 

ievērošanu sacensību norises vietā. 

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. Datu aizsardzība 

 

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un 

piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas 

gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko 

personu datu apstrādes likuma nosacījumiem, lai nodrošinātu rezultātu 

apkopošanu un sacensību kvalitatīvu norisi. Sacensību organizatoriem ir tiesības 

izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas 

un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem 

 
   

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola. 

Jelgavas Sporta servisa centrs 
 
 
 
 
 

mailto:peldsk@sports.jelgava.lv


 
Apstiprināti LPF valdē š.g. 26.aprīlī 

 
Izdoti pamatojoties uz Sporta likuma 10. panta 4. un 41 . daļu,  

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 

 
Biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” drošības protokols Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

peldēšanas treniņos un sacensībās  
 

 Ievērojot Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” (MK noteikumi nr. 662) noteiktos ierobežojumus un prasības, biedrība “Latvijas Peldēšanas 
federācija” (LPF) ir izstrādājusi drošības protokolu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai peldēšanas treniņos un sacensībās.  
1. Šis drošības protokols ir izstrādāts, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijas Republikā un nodrošinātu LPF un tās 

biedru organizēto treniņu un sacensību dalībnieku drošību. 

2. Šis drošības protokols ir saistoši visiem treniņu un sacensību organizatoriem un to dalībniekiem – sacensību darbiniekiem 

(tiesnešiem) un apkalpojošajam personālam, komandām, to pārstāvjiem, treneriem un sportistiem. 

3. Ja drošības protokolā tiek fiksēta to neatbilstība ar sacensību nolikumu, programmu un/vai citiem noteikumiem, spēkā ir 

drošības protokolā noteiktais regulējums.  

4. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, drošības protokols var tikt pārskatīts un tajos noteiktie ierobežojumi mainīti. 

5. Personas, kuras pārkāpj šo drošības protokolu un/vai atsakās ievērot organizatora prasības, var tikt bez brīdinājuma 

diskvalificētas. Personas, kas apzināti pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās 

ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības. 

6. Drošības pasākumi treniņu un sacensību organizēšanā:  

6.1. Pasākuma/treniņu organizators nosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanu, un informē nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par 

minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju (piemēram, sacensību nolikumā); 

6.2. Atbildīgā persona atbild par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu un informē sportistus, sporta darbiniekus, 

nodarbinātos, apmeklētājus (tai skaitā izglītojamos) un izglītojamo likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, 

sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu sporta pasākuma un treniņu norises vietā no brīža, kad 

pasākuma/treniņu dalībnieki ierodas pasākuma/treniņu norises vietā, līdz visi pasākuma/treniņu dalībnieki ir atstājuši 

pasākuma/treniņu norises vietu; 

6.3. Pasākumā/nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras/ām:  

6.3.1. nav konstatēta aktīva saslimšana ar Covid-19 un kuras Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis kā 
Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu; 

6.3.2. nav akūtu elpceļu infekcijas simptomu (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, 
elpošanas traucējumi); 

6.3.3. nevienam ģimenes loceklim nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna. 
6.3.4. apņemas nekavējoties informēt Sacensību organizatorus par sava veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām; 
6.3.5. ir informētas (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. 

6.4. Sacensību organizators iespēju robežās īsteno pasākumus, kas ir vērsti uz divu metru fiziskas distances nodrošināšanu 

starp dalībniekiem atbilstoši MK noteikumu nr. 662 13.punktā noteiktajam. (piemēram, sadalot call room, paredzot 

komandu izsēdināšanu pa sektoriem, utt.).  

6.5. Sacensību organizators, sadarbojoties ar sacensībās pieteikto komandu pārstāvjiem, nodrošina, ka atbilstoši MK 

noteikumiem nr. 662 katra komanda nozīmē par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo personu, kuras kompetencē 

ietilpst šī drošības protokola un citu saistošo noteikumu ievērošanas nodrošināšana Sacensību norises laikā un vietā; 

6.6. Šo Noteikumu 6.5. punktā minētā persona ir atbildīga par savas komandas pieteikto Sacensību dalībnieku veselības 

stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu.  

 

 


