
 

 

Apstiprinu 

Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas 

priekšsēdētāja Inga Liepiņa  
elektroniski akceptēja 

2020. gada 15. oktobrī. 

 

              
LATVIJAS KAUSA 3. POSMA SPORTA TŪRISMA SACENSĪBU  

 

NOLIKUMS 
 

I. Mērķi un uzdevumi 

 

1. Popularizēt sporta tūrismu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu. 

2. Attīstīt un saglabāt sporta tūrisma tradīcijas Latvijā. 

3. Noskaidrot labākās komandas sporta tūrisma iemaņu apguvē. 

 

 

II. Vieta un laiks 

 

4. Sacensības notiek 2020. gada 18. oktobrī. 

5. Sacensību norises vieta - Baldone. Precīza starta vieta tiks paziņota pēc 

25.septembra. 

6. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs 

www.sportaturisms.lv un www.climbing.lv. 

 

III. Organizatori 

 

7. Sacensības organizē Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija (Reģ.Nr. 

50008028161), Misas pamatskola, sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centru “Rīgas Skolēnu 

pils” un Latvijas Alpīnistu savienību. Par sacensībām atbildīga un galvenais tiesnesis – 

Ingrīda Vaisjune, tālr. 29241297. Distanču priekšnieks – Valdis Vaisjuns. 

8. Sacensības tiek organizētas ievērojot Ministru kabineta 19.06.2020. Noteikumus 

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

Sacensību dalībnieki un nosacījumi 

 

9. Sacensībās individuāli un komandās piedalās bērni, jaunieši un pieaugušie piecās 

vecuma grupās: 

8.1. D grupa 2008. g. dzim. un jaunāki; 

8.2.  C grupa 2006. - 2007. g. dzim.; 

8.3.  B grupa 2004. - 2005. g. dzim.; 

8.4. A grupa 2000. - 2003. g. dzim.; 

8.5.  P grupa 1999. g. dzim. un vecāki. 

10. Visās vecuma grupās komanda sastāv no 4 dalībniekiem. Komandas sastāvā A; 

B; C grupā jābūt vismaz 2 meitenēm; P grupā – vismaz 1 sieviete. D grupā – dalībnieki 

neatkarīgi no dzimuma. 

11. Jaunāki dalībnieki ar trenera rakstisku atļauju drīkst startēt vecākā grupā. 

12. Nepieredzējušām vai iesācēju komandām ir divas iespējas: 

12.1. distancē var doties līdzi pedagogs un vajadzības gadījumā izmantot tiesneša 

palīdzību. Šīs komandas startē ārpus kārtas; 

http://www.sportaturisms.lv/


 

 

vai 

12.2. pieteikt dalībniekus jaunākā vecuma grupā, iegūstot rezultātu savā vecuma 

grupā, zem dalībniekiem, kuri startējuši atbilstoši savam vecumam. 

 

IV. Sacensību programma un vērtēšana 

 

13. Sacensības notiek individuālajā tūrisma tehnikā (turpmāk ITT) un komandu 

tūrisma tehnikā (KTT). 

14. Plkst. 9.00-9.30 iepazīšanās ar KTT un ITT distanci. 

15. Plkst. 10.00 starts ITT un KTT distancēs. 

16. Noslēgums ap plkst. 15.30 

17. Pēc 10.oktobra un pieteikumu saņemšanas elektroniski tiks nosūtīta papildus 

informācija par obligāto inventāru. 

18. Sacensības notiek pēc Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas 

apstiprinātiem sporta tūrisma sacensību noteikumiem. 

19. Rezultātu nosaka summējot distances tīro laiku un soda laiku. Vienādu rezultātu 

gadījumā augstāku vietu ieņem komanda vai dalībnieks ar mazāko soda laiku. 

20. Par jebkādu palīdzību no malas, izņemot komandas uzmundrinājumu un 

dalībniekus, komandas, kuras startē ārpus kārtas, var tikt piešķirti soda punkti. 

 

V. Dalībnieku pieteikumi Sacensībām 

 

21. Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām līdz 10. oktobrim pa e-pastu: 

Inga.Liepina@lspa.lv vai LJSTF@inbox.lv vai pa tālr. 26525949, norādot dalībnieku skaitu 

pa grupām. 

22. Rakstiski pieteikums (pielikums) jāiesniedz 17.oktobrī vai sacensību dienā līdz 

plkst. 8.30. 

23. Komandas pārstāvis ierodoties Sacensībās un piesakot komandas dalību 

pārliecinās un nodrošina, ka visiem dalībniekiem t.sk., treneriem/pārstāvjiem nav akūtu 

elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 

24. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai 

iesniedzot ārsta izziņu. 

25. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu.  

26. Ja dalībnieku Sacensībām piesaka organizācija (izglītības iestāde, biedrība u.c.), 

tad par dalībnieku veselības atbilstību Sacensībām atbildīga attiecīgā organizācija, 

pamatojoties uz Nolikuma 25.punktu. 

27. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, kas pēc 

tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda. 

28. Organizators nodrošina Fizisko personas datu aizsardzības likuma prasības. 

29. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos. 

 

VI. Apbalvošana 

 

30. 1.-3.vietu ieguvēji individuālajās sacensībās tiks apbalvoti ar medaļām un 

diplomiem. 



 

 

31. 1.-3.vietu ieguvēju komandas tūrisma tehnikā tiks apbalvotas ar komandas 

kausiem, diplomiem un piemiņas balvām. 

 

VII. Finanses 

 

32. Visus izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu uz un no sacensībām, sedz 

komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

33. Sacensību dalības maksa EUR 30.00 no komandas. Latvijas Jaunatnes sporta 

tūrisma federācijas biedriem EUR 25.00. Sacensību dalības maksa tiek iemaksāta Latvijas 

Jaunatnes sporta tūrisma federācijas kontā, sacensību distanču ierīkošanas nodrošināšanai. 

34. Sacensību dalības maksa nav jāmaksā komandām, kuras pieteikušās un 

nomaksājušas dalības maksu par Latvijas kausa 2.posmu sporta tūrismā, 17.10.2020.  

35. Rēķina saņemšanai jānosūta maksātāja rekvizīti uz e-pastu: LJSTF@inbox.lv līdz 

15.oktobrim. 

 

IIX. Papildus informācija 

 

36. Protesti un iebildumi adresēti sacensību galvenajam tiesnesim tiek pieņemti tikai 

no komandas kapteiņa vai oficiālā komandas pārstāvja ne vēlāk kā 15 minūtes pēc 

sacensību neoficiālo rezultātu paziņošanas. Protesti un iebildumi, kas tiek iesniegti pēc 

termiņa beigām, netiek izskatīti. 

37. Dalībniekiem jābūt sporta tērpos atbilstoši laika apstākļiem. 

38. Komandas pārstāvim pirms sacensību pieteikuma iesniegšanas ir jāsaņem 

rakstveida piekrišana no nepilngadīgo sacensību dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai 

pilngadīgajiem dalībniekiem par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un 

fotogrāfiju veidā un viņu personas dati var tikt apstrādāti. 

39. Organizatori nodrošina un dalībniekiem jāievēro Ministru Kabineta 09.06.2020. 

noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” noteikumi. 

40. Nolikums vienlaicīgi ir arī ielūgums uz sacensībām. 

 

 

 
 

 

I.Liepiņa, 26525949,  

Inga.Liepina@Lspa.lv 

 

 



 

 

Pielikums 

Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas 

15.10.2020. Nolikumam 

„Latvijas kausa 3.posms sporta tūrismā” 

 

 

PIETEIKUMS 

 

Iestāde, organizācija__________________________________________ 

Grupa: ________ 

 

Komandas Nr. ____* 

 

Dalībnieki: 

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas 

gads 

Dalībnieka paraksts par sacensību 

noteikumu, drošības tehnikas 

ievērošanu sacensību laikā 

1. Kapteinis    

2.    

3.    

4.    

 

Komandas pārstāvis – skolotājs vai treneris: 

Vārds, uzvārds Kontaktinformācija  

 e-pasts telefons 

   

   

 

* ja iestādi pārstāv vairākas komandas vienā vecuma grupā. 

Apstiprinām, ka uzrādītie dalībnieku dati ir pareizi. 

 
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likumu informējam, ka pieteikumā norādītie personas dati 

tiks apstrādāti, lai nodrošinātu sacensību pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa 

nodrošināšanu. 

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 

 1. pieprasīt organizatoram piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu 

personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 

 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).  

 

 

Komandas pārstāvis      /____________________/ 

 

 

Organizācijas vadītājs      /____________________/ 

 

 
I.Liepiņa, 26525949,  

Inga.Liepina@Lspa.lv 
 


