
                                                                                            
 

 

 

 

Jelgavas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām 

„Lielupes zandarts 2022” 

 

NOLIKUMS 

 

1. Sacensību mērķis un uzdevumi: 
 

1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu; 

1.2. Pieredzes apmaiņa un labāko makšķernieku noteikšana; 

1.3. Iedzīvotāju iesaistīšana masu sporta aktivitātēs. 

 

2. Sacensību laiks un vieta: 
 

2.1.Sacensības notiek 2022. gada 4. jūnijā: 
05:00 –  Dalībnieku reģistrācija 

05:30 – Sacensību sākums 

15:00 – Rezultātu apkopošana  

15:30 – Apbalvošana (Pilssalas ielā pie laivu slipa) 

2.2.  Sacensību vieta: Lielupē no šosejas tilta Jelgavā līdz Kalnciema tiltam Jelgavas 

novadā, Valgundes pagastā. 

2.3.  Pulcēšanās vieta un reģistrācija 4. jūnijā no plkst. 05:00 līdz plkst. 05:30 

Jelgavā, Pilssalas ielā pie laivu slipa, sacensību sekretariātā iesniedzot 

pieteikuma formu (pielikums Nr.1). 

3. Sacensību organizatori:  
 

Makšķerēšanas sporta klubs „Lielupes brekši” sadarbībā ar   Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs”. Sacensību galvenais tiesnesis Juris 

Kaminskis (tel.: 29196004). 

 

4. Sacensību dalībnieki: 
 

4.1. Sacensības ir atklātas un tajās var piedalīties visi interesenti individuāli (laivā 1 

sportists) vai komandās (laivā 2 sportisti). Laivā obligāti jāatrodas vienam pilngadīgam 

dalībniekam. 

4.2. Dalībnieki netiek dalīti pēc vecuma vai dzimuma.  

 
5. Sacensību noteikumi: 

 

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi” un „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”. 

Sacensību dalībniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas atļauja, kas noteikta 

Makšķerēšanas noteikumos; 

APSTIPRINU                                                                          

Makšķerēšanas sporta kluba                                                                                

“Lielupes Brekši” valdes loceklis  

 ___________________A.Rīders                                                   

2022. gada _________________                              

 



5.2.  Atļautas laivas ar un bez motora. Laivām jābūt aprīkotām saskaņā ar „Noteikumi par 

kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”; 

5.3. Makšķerēt atļauts izmantojot vienu makšķerēšanas rīku (velce, spinings). Sacensību 

dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā: Lielupē no 

Iecavas ietekas līdz Kalnciema tiltam Jelgavas novadā, Valgundes pagastā; 

5.4.  Sacensību dalībnieku atšķirības zīme ir rīkotāju izsniegtais dalībnieka numurs. 

Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, 

ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis;  

5.5. Individuālajā un komandu konkurencē dalībnieki par noķerto lomu saņem punktus 

un pēc piešķirtiem punktiem nosaka dalībnieku izcīnīto vietu. 

Lomā ieskaitā – 5 zandarti un 5 jebkādas citas zivis (asari - minimālais garums  20 

cm, līdaka, salate, sams, u.c.): 

5.5.1. Par katru zandartu – 100 punkti un kopējais zandartu garums; 

5.5.2. Līdaka, salate u.c. – 30 punkti un kopējais zivju garums.  

 

5.6. Tiek ieskaitītas tikai sacensību vietā noķertās zivis.  

5.7. Dalības maksa par sacensībām – 10.00 EUR (desmit eiro) no dalībnieka. 

Dalības maksas nauda ir paredzēta sacensību organizatoriskām izmaksām. Dalības 

maksu iemaksā sacensību organizatoriem skaidrā naudā sacensību dienā pirms 

sacensībām; 

5.8. Sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu sacensību 

laikā; 

5.9. Sacensību dalībniekiem sacensību laikā aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus un 

citas apreibinošas vielas. 

 

6. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana: 

 

6.1. Sacensību 1.–3. vietas ieguvēji individuālā un komandu vērtējumā tiek apbalvoti ar 

medaļām, diplomiem un balvām. 

6.2. Lielākā zandarta īpašnieks tiek apbalvots ar speciālo balvu.  

 

7. Personas datu apstrāde  

7.1. Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir biedrība 

“Makšķerēšanas sporta klubs “Lielupes Brekši””, reģistrācijas numurs: 

40008068533 (turpmāk tekstā – Pārzinis). 

7.2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, sacensību laikā uzņemtie fotoattēli 

un videoattēli – tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot 

sacensību rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi.  Sacensību 

fotogrāfijas, videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālu 

veidošanai, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas 

vajadzībām.   

7.3. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību 

nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz 

piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei. 



7.4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, 

veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret 

datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, 

kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; 

iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām 

izsniegta informācija par šo datu subjektu.  

7.5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek 

veikta.  

7.6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ 

dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai. 

7.7. Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt 

pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts 

inspekcijai. 

 

 

 

 

Saskaņots:              Saskaņots: 

JVPI “Sporta servisa centrs”                                       Zemgales reģionālās vides pārvaldes  

direktors J.Kaminskis                                                   direktors H.Verbelis 

_______________________                                        _______________________ 

Jelgava, ________________                                   Jelgava, ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.1 

 

 

PIETEIKUMS  

Jelgavas atklātajām sacensībām makšķerēšanā no laivām 

„Lielupes zandarts 2022” (04.06.2022., Vītoliņi)  

 

Dalībnieka numurs* Vārds Uzvārds 

   

   

 

*dalībnieka numurs tiks piešķirts sacensību sekretariātā.  

 

 

 

 

 

 

 


