
APSTIPRINU: 

______________________ 

Siguldas Sporta skolas 

direktore Karīna Putniņa 

2022.gada_____________ 

SIGULDAS SPORTA SKOLAS   SLĒGTĀS SACENSĪBAS 

PELDĒŠANĀ  

“SIGULDAS REKORDS” 

NOLIKUMS 

1. Mērķi un uzdevumi:  

• Popularizēt peldēšanu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu. 

• Paaugstināt peldētāju sportisko meistarību. 

• Noskaidrot spēcīgākos peldētājus. 

 

2. Sacensību vieta, laiks: 

Sigulda, Ata Kronvalda iela 7A, ”Siguldas Sporta centrs” 25 m peldbaseins. 

Sacensības  notiks  2022.g. 27.maijā 

Sacensību  sākums  15:30.  Iesildīšanās  15:00 

 

3. Sacensību vadība: 

Sacensības organizē un vada Siguldas Sporta skola.  

Galvenais tiesnesis – I. Ozoliņa 

Sekretārs – O.Viduce  

Sacensības  notiek ar OMEGA Ares 21 laika fiksēšanas  sistēmu. 

 

4. Dalībnieki: 

Sacensībās  piedalās  Siguldas Sporta skolas peldētāji sekojošās vecuma grupās un distancēs: 

 

Grupa Dzimšanas gads Distance Dalībnieki 

1 2013 un jaunāki 
25m Br/st  

25m uz muguras 
Meitenes un zēni 

2 2012 - 2011 

25m Br/st  

25m uz muguras 

50m Br/st ,uz Muguras,Brass  

Meitenes un zēni 

3 2010 – 2009  

50m Br/st, uz Muguras, Brass, 

Tauriņstils 

100m Br/st, uz Muguras, Brass 

Meitenes un zēni 

4 2008 - 2007 

50m Br/st, uz Muguras, Brass 

Tauriņstils 

100m Br/st, uz Muguras, Brass 

 

Meitenes un zēni 

 



 

 

5. Apbalvošana: 

Trīs augstvērtīgāko rezultātu ieguvējus katrā vecuma grupā, atsevišķi zēnus un meitenes, 

neatkarīgi no peldēšanas veida un distances, apbalvo ar sacensību medaļām. 

 

 

6. Pieteikumi: 

Pieteikumi, aizpildot pievienoto formu, trenerim jāiesūta sacensību galvenajam tiesnesim 

uz e-pastu ozolina.ievaa@gmail.com līdz 24 maijam  plkst. 18:00. 

 

 

7. Citi noteikumi 

7.1. Sacensību dalībnieki un apmeklētāji var tikt fotografēti/ filmēti un foto/ video var tikt 

publiskoti nekomerciālos nolūkos, masu informācijas līdzekļos un interneta sociālo tīklu 

kontos.  

7.2 Piesakoties sacensībām, dalībnieki piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu. Organizatori 

nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. 

7.3 Ja kāds no apmeklētājiem pamana sevi pasākuma galerijās un noteikti nevēlas šo foto 

publiskošanu, lūdzu sazinieties ar sacensību organizatoru. 

7.4. Sacensību norises vietā tiks ielaisti sportisti un viņu treneri. Skatītājiem diemžēl nebūs 

iespējams iekļūt baseina teritorijā. Par audzēkņu kārtību, drošību un veselību atbild treneris.  

7.5. Personas datu apstrādes pārzinis ir Siguldas Sporta skola. Personas datu apstrādes 

mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu 

uzskaite un analīze, kā arī sacensību popularizēšana un rezultātu atspoguļošana medijos.  

 

8. Covid-19 izplatības ierobežošanas  pasākumi 

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas 

sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumi “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā”. 

 

 

 

Informācija sacensību dalībniekiem! 

 

Aicinām sacensību dalībniekus un citas sacensībās klātesošās personas būt atbildīgiem un 

ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 

izplatību.  

Personām: 

 • kurām ir jāievēro pašizolācija;  

• kurām ir elpceļu saslimšanas pazīmes vai citi Covid-19 raksturīgi simptomi;  

• kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 slimnieka 

kontaktpersonas;  

• kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze,  

ir noteikti no Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk 

- noteikumi) izrietoši pienākumi, tādēļ šādām personām nav tiesību piedalīties sacensībās.  

Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu 

var tikt piemērota administratīvā atbildība.  

Epidemioloģiskās drošības nosacījumi sacensību norises vietā:  

1) sacensību tiesneši, organizatori un sacensību dalībniekus pavadošās personas pirms 

iekļūšanas sacensību norises vietā uzrāda atbilstošu Covid-19 sertifikātu par to, ka:  

mailto:ozolina.ievaa@gmail.com


a) persona pabeigusi primārās vai vakcinācijas vai balstvakcinācijas pret Covid-19 kursu; b) 

persona ir pārslimojusi Covid-19 un no izveseļošanās brīža nav pagājis vairāk par 180 dienām.  

Personas, kuras neatbilst šīm prasībām, sacensību norises vietā netiek ielaistas. 

2) Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri uzrāda atbilstošu Covid-19 sertifikātu par to, ka  

a) persona pabeigusi primārās vai vakcinācijas vai balstvakcinācijas pret Covid-19 kursu; b) 

persona ir pārslimojusi Covid-19 un no izveseļošanās brīža nav pagājis vairāk par 180 dienām; 

c) ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros un testa rezultāts ir 

negatīvs.  

Personas, kuras neatbilst šīm prasībām, sacensībām netiek pielaistas;  

3) Dalībniekiem, kuriem ir veikts Covid-19 tests izglītības iestādē organizētā skrīninga 

ietvaros, par tā rezultātu ir jāuzrāda skolas zīme vai laboratorijas izdruka. Ja tas nav iespējams, 

tad vecāku vai pilnvarotā pārstāvja apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

Dokumentus var uzrādīt papīra vai digitālā formā.  

4) sacensību dalībnieki, sacensību dalībniekus pavadošās personas, tiesneši un organizatori 

sacensību norises vietā un citās ēkas iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus (izņemot dušas 

un peldbaseina vannu). Ja kāds no sacensību dalībniekiem neievēro šo nosacījumu vai to 

nepilda atbilstoši, tad saņem par to tiesneša vai organizatora brīdinājumu. Ja šis nosacījums 

netiek ievērots atkārtoti, sacensību galvenais tiesnesis var lemt izslēgt dalībnieku no 

sacensībām;  

6) sacensību dalībnieku treneri nodrošina, ka sacensību norises vietās nenotiek sacensību 

dalībnieku drūzmēšanās un tiek ievērota divu metru distance;  

8) Sacensību norises vietā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un, ja nepieciešams, mutes un 

deguna aizsegi.  

Piedaloties sacensībās, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju un 

atbildību par Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

pārkāpuma gadījumā. 
 

PIETEIKUMS 

Siguldas Sporta skolas sacensībām peldēšanā “SIGULDAS REKORDS”  

Nr. 
Dalībnieka 

vārds, uzvārds 

Dalībnieka 

dzimšanas dati 

(d/m/g) 

Licences 

numurs 

Distances, kurās startēs dalībnieks 

1.distance 2.distance 3.distance 4.distance 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


