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PLUDIŅMAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS PAR GODU PILSĒTAS SVĒTKIEM 

NOLIKUMS 2021 

1. MĒRĶIS 

 

1.1. Popularizēt makšķerēšanu iedzīvotāju vidū. 

1.2. Noskaidrot meistarīgākos makšķerniekus. 

2. ORGANIZATORI 2.1. Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs. 
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Jurijs Ņikandrovs, tel. 29782225 
2.3. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv. 

3. LAIKS UN VIETA 3.1. Sacensības notiek 2021. gada 21. Augustā, Daugavā. 

3.2. Sacensību sākums plkst. 7:00.  

3.3. Sacensības norisinās 4 stundas.  

3.4. Pulcēšanā Daugavas kreisajā krastā, Daugavas malā pie tilta, pretstraumes pusē. .  

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

UN REĢISTRĒŠANĀS 

 

4.1. Dalība sacensībās ir bez maksas. 

4.2. Sacensībās var piedalīties jebkurš šī sporta veida cienītājs bez vecuma un dzimuma 

ierobežojuma. 

4.3. Dalība čempionātā jāpiesaka līdz 21.08.2021. sacensību dienā uz vietas, līdz plkst. 

6:50. 

4.4. Katrs dalībnieks aizpilda pieteikuma veidlapu (pielikums nr.1) un iesniedz 

reģistrējoties pirms sacensību sākuma galvenajam tiesnesim, parakstoties par to, ka 

dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli un ka ievēros Ministru kabineta 

noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” prasības.  

4.5. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

5. SACENSĪBU 
NOTEIKUMI  

5.1. Sacensības ir individuālas. 

5.2. Makšķerēšana notiek no krasta ar vienu pludiņmakšķeri un vienu āķi. 

5.3. Pirms sacensībām dalībniekiem jāuzrāda makšķernieka karte.  

5.4. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību pie ūdeņiem.  

5.5. Bērni drīkst makšķerēt tikai pieaugušo klātbūtnē. 

5.6. Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina galvenais tiesnesis. 

5.7. Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus (Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”), lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 

5.8. Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā, organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par 

sankciju piemērošanu pret attiecīgo dalībnieku. 

5.9. Visas pretenzijas par sacensību norisi, rezultātiem u.tml. – iesniegt sacensību 

galvenajam tiesnesim. 

6. Vērtēšana  

 

6.1. Vietu sadalījumu nosaka pēc loma svara. Vienāda svara gadījumā, augstākā vietā 

dalībnieks, kuram: 

6.1.1.  lielāks zivju skaits; 

6.1.2. smagākā zivs. 

6.2.  Rezultātus vērtē trīs grupās  

6.2.1. sievietes 

6.2.2. vīrieši 

http://www.jekabpilssc.lv/


6.2.3.  bērni līdz 15 gadu vec. ieskaitot 

7. APBALVOŠANA 

 

7.1. 1.-3. vietas ieguvēji, katrā vecuma grupā,  tiks apbalvoti ar balvām. 

  Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību 

vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības 

iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums nr.1 

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Jēkabpils sporta centra organizētajās sacensībās 

 

Apliecinājums 
 

Par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatīšanas ierobežošanu 
 
Es, ____________________________________________________________,  
         (vārds, uzvārds) 
 
personas kods: ___________________________________________________,  
                    (personas kods) 
  
(turpmāk tekstā – Dalībnieks) pārstāvis, apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar sekojošiem punktiem: 
 

1. Dalībniekam nav konstatēta saslimšana ar Covid-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs dalībnieku nav noteicis kā 
Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonu. 

2. Dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie 
piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar Covid-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā ar 
Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. 

3. Dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna. 
4. Dalībniekam nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, 

elpošanas traucējumi). 
5. Dalībnieks ir informēts, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana, dalībnieks neiebilst par  fotogrāfiju un video 

materiālu izmantošanu, publicitātes vajadzībām,  publicēšanu interneta vietnēs un sociālajos tīklos.  
 
Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām. 
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības. 
 

_________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, paraksts un datums) 

 

_________________________________________________________ 

(tel.nr., e-pasts) 

 

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar Covid-19 un nodrošināt aizsardzību no 

saslimšanas ar Covid-19 Jēkabpils sporta centra organizēto basketbola sacensību laikā.  

 

(Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc sporta pasākuma noslēguma.) 

 

 
 

 

 


