
Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils sporta nams” 
Smilšu iela 1, Salaspils, LV- 2121  sporta.nams@salaspils.lv   www.salaspilssporto.lv 

 
“6. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2020” 

NOLIKUMS 
 
1. Pasākuma mērķis: 

1.1. Popularizēt skriešanu un rosināt interesi par veselīgu un sportisku dzīvesveidu 
Salaspils iedzīvotāju vidū.  

1.2. Noskaidrot ātrākos skrējējus. 
1.3. Ar skriešanas palīdzību veicināt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. 
1.4. Veicināt Salaspils novada atpazīstamību. 

 
2. Laiks un vieta: 

2.1. Sacensības notiek 2020.gada 23.maijā, Salaspilī. 
2.2. Sacensību starta un finiša vieta – Rudzu iela 2, Salaspils. 
2.3. Sacensību norises laiks no plkst.7:30 līdz 13:30. 

2.3.1. Sacensību laika plāns 2020.gada 23.maijam 

Laiks  

7:30 – 9:30 Reģistrēšanās, numuru saņemšana 

10:00 Starts pusmaratonam – 21,0975 km 

10:00 Starts skrējienam – 10,55 km 

10:00 Starts skrējienam – 5,27 km 

10:00 Starts nūjošanai – 10,55 km 

10:02 Starts bērnu skrējienam – 0,7 km 

11:30 Apbalvošana bērnu skrējienam – 0,7 km 

12:45 Apbalvošana - 21,097 km, 10,55 km un 5,27 km skrējiena laureātu 
apbalvošana 

 
3. Distances 

3.1. Skriešanas trases segums - asfalts 
3.2. Pusmaratons 21,0975 km – distanci veido 4 apļi Salaspils pilsētas teritorijā. 
3.3. Skrējiens 10,55 km – distanci veido 2 apļi Salaspils pilsētas teritorijā. 
3.4. Skrējiens 5,27 km – distanci veido viens aplis Salaspils pilsētas teritorijā. 
3.5. Bērnu skrējiens 700 m – distanci veido 1 aplis Salaspils pilsētas teritorijā 
3.6. Nūjošanas distance 10,55 km – distanci veido 2 apļi Salaspils pilsētas teritorijā. 

 
4. Pasākumu organizē: 

4.1. Salaspils pusmaratonu organizē Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils 
sporta nams”, sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SportLat”. Salaspils pusmaratona 
galvenais tiesnesis Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” 
sporta organizators – Linda Kaļverša. 

 
5. Pasākuma dalībnieki: 

5.1. Sacensības ir individuālas, tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. 
5.2. Piedaloties sacensībās, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības 

stāvokli, kā arī izvērtē savas skriešanas spējas un nepārsniedz tās, kā arī uzņemas 
pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību 
laikā. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli un dalību sacensībās atbildību 
uzņemas nepilngadīgās personas likumiskie pārstāvji. 

 
6. Pieteikumu iesniegšana un vērtēšana: 

mailto:sporta.nams@salaspils.lv
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6.1. Pieteikšanās notiek tiešsaistē interneta mājaslapā www.sportlat.lv līdz 2020.gada 
19.maija plkst. 24:00 vai uz vietas sacensību dienā no plkst. 7:30  līdz plkst. 9:30. 

6.2. Rekvizīti dalības maksas veikšanai pēc saņemtā rēķina: 
SIA “Sportlat serviss” 
Reģ.nr.: 50203071851 
Adrese: Ganību dambis 25F, Rīga, LV-1005 
Banka: A/S Swedbank 
Konts: LV66HABA0551047558608 

 
6.3. Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu. Uzvar sportists, kurš veic distanci 

pirmais. 
6.4. Vērtējums notiek sekojošās vecuma grupās: 

 
Ezerkauliņi pusmaratons (21,0975 km) 

Sievietes Vīrieši 

S20 1991. – 2004. dzimšanas gads V20 1991. – 2004. dzimšanas gads 

S30 1981. – 1990. dzimšanas gads V30 1981. – 1990. dzimšanas gads 

S40 1971. – 1980. dzimšanas gads V40 1971. – 1980. dzimšanas gads 

S50 1961. – 1970. dzimšanas gads V50 1961. – 1970. dzimšanas gads 

S60 1960. dzimšanas gads un vecāki V60 1960. dzimšanas gads un vecāki 

 
Skrējiens (10,55 km) 

Sievietes Vīrieši 

SKJ 2001. – 2004. dzimšanas gads VKJ 2001. – 2004. dzimšanas gads 

SK20 1991. – 2000. dzimšanas gads VK20 1991. – 2000. dzimšanas gads 

SK30 1981. – 1990. dzimšanas gads VK30 1981. – 1990. dzimšanas gads 

SK40 1971. – 1980. dzimšanas gads VK40 1971. – 1980. dzimšanas gads 

SK50 1961. – 1970. dzimšanas gads VK50 1961. – 1970. dzimšanas gads 

SK60 1960. dzimšanas gads un vecāki VK60 1960. dzimšanas gads un 
vecāki 

 
Salaspils domes tautas skrējiens (5,27 km) 

Sievietes Vīrieši 

1S 2007. dzimšanas gads un jaunākas 1V 2007. dzimšanas gads un jaunāki 

2S 2005. – 2006. dzimšanas gads 2V 2005. – 2006. dzimšanas gads 

3S 2003. – 2004. dzimšanas gads 3V 2003. – 2004. dzimšanas gads 

4S 1971. – 2002. dzimšanas gads 4V 1971. – 2002. dzimšanas gads 

5S 1961. – 1970. dzimšanas gads 5V 1961. – 1970. dzimšanas gads 

6S 1951. – 1960. dzimšanas gads 6V 1951. – 1960. dzimšanas gads 

7S 1950. dzimšanas gads un vecāki 7V 1950. dzimšanas gads un vecāki 

 
Bērnu skrējiens (700 m) 

Meitenes Zēni 

M1 2014. dzimšanas gads un jaunākas Z1 2014. dzimšanas gads un jaunāki 

M2 2012. – 2013. dzimšanas gads Z2 2012. – 2013. dzimšanas gads 

M3 2010. – 2011. dzimšanas gads Z3 2010. – 2011. dzimšanas gads 

 
7. Apbalvošana: 

7.1. Pusmaratons 21, 0975 km 
7.1.1. Katrs pusmaratona finišējošais dalībnieks saņem pusmaratona piemiņas 

medaļu. 

http://www.sportlat.lv/


7.1.2. Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji pēc 6.4. punkta vecuma 
grupām, sieviešu un vīriešu grupās. 

7.1.3. Absolūtajā vērtējumā 1. – 10. vietas ieguvēji sieviešu un vīriešu grupā tiks 
apbalvoti ar naudas balvām: 

1. vieta – 200 EUR 
2. vieta – 175 EUR 
3. vieta – 150 EUR 
4. vieta – 90 EUR 
5. vieta – 80 EUR 
6. vieta – 60 EUR 
7. vieta – 50 EUR 
8. vieta – 40 EUR 
9. vieta – 30 EUR 
10. vieta – 25 EUR 

7.1.3.1. Uzvarētāji, lai saņemtu naudas balvu, pēc apbalvošanas ceremonijas 
aizpilda iesniegumu, norādot bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt 
naudas balvu. 

7.2. Skrējiens 10,55 km 
7.2.1. Ar medaļām un piemiņas balvām tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji pēc 6.4. 

punkta vecuma grupām, sieviešu un vīriešu grupās. 
7.3. Skrējiens 5,27 km 

7.3.1. Ar medaļām un piemiņas balvām tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji pēc 6.4. 
punkta vecuma grupām, sieviešu un vīriešu grupās. 

7.4. Bērnu skrējiens 700 m 
7.4.1. Ar atbalstītāju sarūpētām balvām tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji pēc 6.4. 

punkta vecuma grupām, meiteņu un zēnu grupās. 
7.5. Nūjošana 10,55 km 

7.5.1. Balvu izspēle starp visiem nūjošanas distances dalībniekiem. 
7.6. Sacensību organizatoram ir tiesības apbalvot dalībniekus arī pēc saviem ieskatiem. 
7.7. Neierodoties uz apbalvošanu ceremoniju personīgi, balva netiks izsniegta. 

 
8. Dalības maksa 

8.1. Apmaksas periods un apmērs 

Apmaksas 
periods 

Pusmaratons 
21,0975 km 

Skrējiens 
10,55 km 

Skrējiens 
5,27 km 

Bērnu 
skrējiens 

Nūjošanas 
distance 
10,55 km 

27.01.2020. – 
29.02.2020. 

EUR 10* EUR 5* EUR 5* EUR 1 EUR 5* 

01.03.2020. – 
30.04.2020. 

EUR 15 EUR 8 EUR 8 EUR 1 EUR 8 

01.05.2020. - 
19.05.2020. 

EUR 20 EUR 15 EUR 15 EUR 1 EUR 15 

23.05.2020. EUR 25 EUR 20 EUR 20 EUR 2 EUR 20 

*līdz 2020.gada 29.februārim (ieskaitot) ir 50% atlaide dalības maksai Salaspils 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, biedrībai vai organizācijai ar Salaspils novadā 
reģistrētu juridisko adresi (pieteikumu apstiprina biedrības vai organizācijas 
vadītājs). 

8.2. Pārreģistrēšanai no vienas distances uz kādu citu distanci papildus maksā 7 EUR, 
sacensību dienā 12 EUR.  

8.3. Dalības maksā ietilpst: 
divi dzirdināšanas punkti trasē; 
profesionāli sagatavota un sertificēta trase; 



medicīniskā palīdzība sacensību vietā; 
mantu glabātuve starta/finiša vietā; 
balvas no pasākuma organizatoriem un atbalstītājiem; 
dalībnieka numurs ar iestrādātu laika mērīšanas ierīci (21,0975km, 10,55 km, 
5,27 km, 700m); 
rezultātu nosūtīšana īsziņas veidā uz norādīto telefona numuru (21,0975km, 
10,55 km, 5,27 km); 
iespēja saņemt diplomu elektroniskā veidā PDF formātā. 

 
9. Nosacījumi 

9.1. Dalībnieku numuru izsniegšana sacensību vietā no plkst. 7:30 līdz plkst. 9:30. 
9.2. Dalībniekam izdotais numurs jānovieto priekšā virs sporta krekla. Numura 

bojāšana, locīšana un aizkrāsošana ir aizliegta. 
9.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām 

sacensību laikā. 
9.4. Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, 

skrituļslidām, elektro riteņiem un skūteriem, kā arī pavadīt dalībnieku skrienot 
personai, kura nav sacensību dalībnieks. 

9.5. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 
9.6. Ja dalībnieks neierodas vai nepiedalās, dalības maksa netiek atmaksāta. 
9.7. Ja patvaļīgi tiek saīsināta distance, dalībnieks tiek diskvalificēts. 
9.8. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja netiek ievēroti sabiedriskās 

kārtības noteikumi vai nolikuma prasības. 
9.9. Visu dalībnieku rezultāti un sacensību fotoreportāža tiks ievietota interneta 

mājaslapā www.sportlat.lv 
 
10. Dalībnieku apkalpošana (serviss) 

10.1. Distancē tiks ierīkoti 2 ūdens dzeršanas punkti. 
10.2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta/finiša zonā. 
10.3. Mantu glabātuve un pārģērbšanās telts starta/finiša zonā – darbosies no plkst. 

8:00 līdz plkst. 13:00 (mantas varēs nodot un saņemt, uzrādot dalībnieka 
numuru). 

 
11. Izmaiņas sacensību nolikumā 

11.1. Organizatoriem ir tiesības nolikumā veikt izmaiņas un papildinājumus. 
Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un 
to nezina. 

11.2. Ja nepieciešama paplašināta informācija, lūdzu sazināties ar sacensību 
organizatoriem: 

11.2.1. Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās palīdzības un 
sporta jautājumos – Malda Caune, tālr. 29132344 (sadarbības un 
sponsorēšanas jautājumi) 

11.2.2. PI “Salaspils sporta nams” sporta organizators – Linda Kaļverša, tālr. 
20101612 (organizatoriskie jautājumi) 

11.2.3. PI “Salaspils sporta nams” sabiedrisko attiecību speciāliste – Zanda 
Zēberga, tālr. 27745699 (reklāma un sabiedriskās attiecības) 

 
12. Personas datu apstrāde 

12.1. Pārzinis personas datu apstrādei ir: 1) Salaspils novada pašvaldības iestāde 
„Salaspils sporta nams”, reģistrācijas Nr. 90010144332, adrese: Smilšu iela 1, 
Salaspils, LV- 2121, tālr. +371 20733333, e-pasts: sporta.nams@salaspils.lv, 
www.salaspilssporto.lv, 2) Biedrība “Sporta klubs Sportlat”, reģ.nr. 40008107277, 

http://www.sportlat.lv/
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juridiskā adrese: Adrese:  Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga, LV-1021, biroja 
adrese: Ganību dambis 25D, Rīga, LV-1005, epasts: sportlat@sportlat.lv. 

12.1. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos: 

datu.aizsardziba@salaspils.lv. 

12.2. Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, 

pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) 

apakšpunktu. Biedrība Sporta klubs Sportlat apstrādā datus, lai 

nodrošinātu dalībnieku dalību sacensībās un rezultātu apkopošanu, ievērojot 

normatīvo aktu prasības (Sporta likuma 3. un 18. pants). 

12.3. Personas datu apstrādes mērķis ir: 

12.3.1. lai korekti atspoguļotu sacensību dalībnieka sniegto rezultātu, attiecībā 

pret citu dalībnieku rezultātiem, nepieciešama dalībnieka identificējoša 

informācija - vārds, uzvārds; 

12.3.2. lai noteiktu sacensību dalībnieka piederību distancei un grupai, atbilstoši 

sacensību nolikumam, tādējādi bez dalībnieka identificējošas 

informācijas, ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums; 

12.3.3. lai nodrošinātu operatīvu saziņu par sacensību norisi un rezultāta 

paziņošanai īsziņas veidā, ir nepieciešama dalībnieku kontaktinformācija 

(tālruņa numurs). 

12.4. Ja dalībnieks līdz sacensību sākumam atsauc savu dalību sacensībās, 

organizators nodrošina savā rīcībā esošo attiecīgā dalībnieka personas datu 

dzēšanu. 

12.5. Informāciju par organizatora veikto personas datu apstrādi pieejama 

www.salaspilssporto.lv/personas-datu-apstrade un www.sportlat.lv/privatuma-

politika. 

 
Informējam, ka "6. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2020" ir publisks pasākums, 
kura laikā iespējama pasākuma dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un 
filmējot, kā arī pēc tam iegūtais materiāls tiks publicēts Salaspils sporta nama un Salaspils 
novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos, mājaslapā www.sportlat.lv - 
sabiedrības informēšanas nolūkos. 

 
SACENSĪBU ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS MAINĪT NOLIKUMU PUBLICĒJOT INFORMĀCIJU 

www.salaspilssporto.lv 
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