
Jūrasbraucēju airēšanas sacensības 

Jūras svētki Liepājā 

NOLIKUMS 

 

1. VIETA UN LAIKS: 

1.1. 2019. gada 13.jūlijā “Jūras svētki Liepājā 2019” pasākuma ietvaros no pulksten 13.00; 

1.2. Sacensību norises vieta ir Liepājas tirdzniecības kanāls pie Liepājas jahtu centra piestātnes. 

 

2. SACENSĪBU VADĪBA: 

2.1. Sacensības organizē un vada Biedrība Tūrisma klubs “Oga”, sadarbībā ar Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde” un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi; 

2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Raimonds Reinis. 

 

3. DALĪBNIEKI UN PIETEIKŠANĀS: 

3.1. Komandā jābūt 7 dalībniekiem (6 airētāji un 1 airēšanas ritmu turētājs un saucējs); 

3.2. Pieteikšanās sacensībām līdz 10.07.2019. vai līdz pieteikušās 20 komandas;  

3.3. Lai pieteiktos sacensībām interneta vietnē https://www.liepaja.lv/jurassvetki/jurasbrauceju-

airesanas-sacensibas/ jāaizpilda pieteikumu; 

3.4. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, komandas kapteiņa (atbildīgās personas) 

vārds, uzvārds, tālruņa numurs un vēlamie treniņbraucienu laiki.  

 

4. LAIVAS UN DROŠĪBA: 

4.1. Airēšanas sacensības notiek ar airēšanas liellaivām;  

4.2. Ar laivām un glābšanas vestēm, drošības ekipējumu nodrošina sacensību organizatori; 

4.3. Pirms iekāpšanas laivā visiem braucējiem uzmanīgi jāuzklausa laivas stūrmaņa 

(organizatora) norādījumi un tie jāievēro, kā arī pareizi jāuzvelk glābšanas vestes; 

4.4. Sacensību laikā komandas nedrīkst viena otrai traucēt vai neapbraukt, vai nepilnīgi apbraukt 

bojas. Šādos gadījumos komanda tiek diskvalificēta; 

4.5. Sacensību organizatoriem un tiesnesim ir tiesības nepielaist sacensībām personas, ja ir 

aizdomas, ka tās atrodas apreibinošu vielu ietekmē un ir apgrūtinātas savas rīcības kontrolē; 

4.6. Katrs Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību 

sacensībām, drošības ievērošanu uz ūdens, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā; 

4.7. Sacensību organizatori distancē nodrošina drošības laivu un personālu. 

 

5. PASĀKUMA PROGRAMMA: 

5.1. Komandām ar liellaivām būs jāveic 200-250m distance Liepājas tirdzniecības kanālā iepretim 

Liepājas jahtu ostai; 

5.2. Komandas var pieteikties uz treniņbraucieniem 06.07.2019. no pulksten 16.00 līdz pulksten 

20.00 un 07.07.2019. no pulksten 16.00 līdz pulksten 20.00, kas norisināsies Liepājas 

tirdzniecības kanālā pie Liepājas jahtu centra piestātnes. Tālrunis informācijai 26490324. 

5.3. 13.07.2019. Sestdiena: 

− pulksten 13.00 Komandu starta kārtības un liellaivas izloze; 

− pulksten 13.15 Sacensību sākums, starts komandā distancē pēc izlozētās kārtības; 

− pulksten 16.00 Sacensību uzvarētāju apbalvošana. 

 

6. VĒRTĒŠANA: 

6.1. Komandām ar liellaivām būs jāveic 200-250m distance Liepājas tirdzniecības kanālā iepretim 

Liepājas jahtu ostai; 

6.2. Komandām pēc izlozētās kārtības būs jāveic 1-4 braucieniem (Braucienu skaitu sacensību 

dienā pulksten 13.00 noteiks organizatori); 
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6.3. Komandas startē pa pāriem, izlozes kārtībā, nepāra skaita gadījumā pēdējā komanda startē 

viena; 

6.4. Uzvarētājs tiek noskaidrot pēc braucienu kopsummā mazāk pavadītā laika, ja komandām 

summā iegūtais laiks ir vienāds, tad uzvarētāju nosaka pēc pirmā brauciena laika rezultāta; 

6.5. Tiek vērtēts komandas noformējums un atraktivitāte. 

 

7. APBALVOŠANA: 

7.1. Sacensību uzvarētāji, 1.-3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar Jūrasbraucēju kausu, diplomu un 

sponsoru balvām; 

7.4. Pēc organizatora vērtējuma, komanda ar atraktīvāko noformējumu saņem pārsteiguma 

balvu.  

 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

8.1. Pasākuma “Jūras svētki” Jūrasbraucēju airēšanas sacensību organizēšanas procesā 

personas datu pārzinis ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” (Liepājas 

pilsētas pašvaldība), kas apstrādā personas datus ar mērķi organizēt airēšanas 

treniņbraucienus, sacensības un informēt sabiedrību par sacensību norisi. 

8.2. Tiesiskais pamats dalībnieku un komandas kapteiņu personas datu apstrādei ir Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde”: 

8.2.1. Līgumisko attiecību nodibināšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6.panta 1.punkta b)apakšpunkts) tiek apstrādāti Komandas kapteiņa personas dati , 

saņemot pieteikuma anketu ar apliecināju par iepazīšanos un piekrišanu Jūrasbraucēju 

airēšanas sacensību "Jūras svētki" Liepājā nolikumam; 

8.2.2. Lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunkts) var tikt apstrādāti visu dalībnieku personas 

dati, lai informētu sabiedrību par svētku un sacensību norisi veicot sacensību 

fotografēšanu un filmēšanu. Fotogrāfijas un video var tikt izvietoti Liepājas pilsētas 

pašvaldības portālā www.liepaja.lv, Liepājas pilsētas pašvaldības un Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” sociālo tīklu Facebook.com, Twitter.com, 

Youtube.com, Instagram.com un Draugiem.lv kontos. 

8.3.   Pasākums ir publiski pieejams mediju pārstāvjiem, kuri arī var veikt fotografēšanu un video 

filmēšanu, tai skaitā veikt šo datu publicēšanu atbilstoši savas jomas regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem. Šādas apstrādes rezultātā iegūto un apstrādāto personas datu 

pārzinis nav Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”. 

8.4. Personas datu iespējamie saņēmēji ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras 

pārvalde” vadītājs, vadītāja vietnieks un projektu vadītāji (pieteikumu saņemšana un 

apstrāde, uzņemto fotogrāfiju glabāšana un publicēšana), Liepājas pilsētas pašvaldības 

iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” IT daļa (informācijas komunikācijas 

tehnoloģiju uzturētājs), Biedrība Tūrisma klubs “Oga” pilnvarotie darbinieki (sacensību 

vadīšana), pārziņa nolīgtais apstrādātājs (pieteikumi.liepaja.lv sistēmas uzturētājs), pārziņa 

nolīgtais apstrādātājs (fotogrāfs, video operators), kā arī jebkura cita persona, kura 

sankcionēti piekļūst resursiem, kur publicētas fotogrāfijas vai video; 

8.5. Komandas kapteiņa personas dati (vārds, uzvārds, telefona numurs) tiks glabāti līdz 

sacensību beigām.  

8.6. Sacensību laikā uzņemtās dalībnieku fotogrāfijas un video tiks glabāti 5 gadus un pēc tam 

izvērtējot to vēsturisko vai arhīvisko vērtību var tikt glabāti ilgāk. Publicētās fotogrāfijas un 

video Liepājas pilsētas pašvaldības un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras 

pārvalde”  sociālajos tīklos un pašvaldības tīmekļa vietnē, ko publiskojis pārzinis, tiks glabāti 

1 gadu no sacensību norises dienas.  

8.7. Komandas kapteinim un dalībniekiem kā datu subjektam ir tiesības: 



8.7.1. pieprasīt Liepājas Kultūras pārvaldei piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt 

neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu 

lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, 

kā arī iebilst pret apstrādi; 

8.7.2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā. 

8.8. Komandas kapteinim un dalībniekiem par viņa personas datu apstrādes jautājumiem ir 

tiesības vērsties pie Pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista. Kontaktinformācija: 

tālrunis 63 422 331, adrese Rožu iela 6, Liepāja, e-pasta adrese: das@liepaja.lv 

 

Papildu informācija 

 

Raimonds Reinis 

Sacensību organizators 

Tālrunis: 26 490 324 

E-pasts: tkoga@inbox.lv 

mailto:tkoga@inbox.lv

