
2021. GADA AGLONAS PAGASTA PĀRVALDES  ČEMPIONĀTS 

SPININGOŠANĀ 

NOLIKUMS 

1. Sacensību vieta, laiks, organizatori. 

a) Pasākumu organizē Aglonas pagasta pārvalde. 

b) Sacensības notiks 2021. gada 9. oktobrī Cirīša ezerā. Dalībnieku pulcēšanās 

Aglonā pie DUS «VIRŠI» vai Atraktīvajā atpūtas centrā pie ezera (sekot 

norādēm). Starts plkst. 8.00.  Zvejas ilgums būs atkarīgs no laika apstākļiem. 

2. Sacensību dalībnieki. 

a) Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš makšķernieks, kas ir pieteicies 

sacensībām bez vecuma un dzimuma  ierobežojuma un kuriem ir derīga zvejas 

karte, kam tā ir vajadzīga. 

b) Vienā laivā ar nepilngadīgo obligāti jābūt  vienam vecākam vai pilnvarotai 

personai, kā arī jābūt glābšanas vestēm un riņķim. 

c) Par drošību uz ūdeņiem atbild paši sacensību dalībnieki, par ko parakstās 

sacensību protokolā pie reģistrācijas. 

d) Varēs arī iznomāt laivas uz vietas vai arī iepriekš piesakoties pa tālruni 

29910288 (Andris) vai  22375599 (Varis). 

Sacensību organizatoriem, dalībniekiem un citam atbalsta personālam ir 

jāievēro valstī spēkā esošie MK noteikumiem nr. 360  „Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

3. Sacensību noteikumi. 

a) Spiningošana notiek no laivām ar airiem, elektro vai benzīna motoriem līdz 50 

zirgspēkiem 

b) Atļauts lietot jebkuras klases spiningus. 

c) Sacensību dalībnieks, izvēloties vietu, var brīvi pārvietoties visa ezera platībā. 

d) Aizliegts nodot zivis komandas biedram, kā arī citiem dalībniekiem. 

e) Aizliegts lietot sistēmas ar dzīvām un beigtām zivīm, ziemas žibuļus, ziemas un 

vasaras makšķeres. 

f) Aizliegts atrasties tuvāk par 50 metriem no otras laivas un spiningot. 

g) Dalībnieki, kuri rupji pārkāpuši noteikumus, tiks diskvalificēti un netiks pielaisti 

turpmākajām šāda vieda sacensībām. 

4. Vērtēšana. 

a) Sacensības notiks komandās, vienā laivā divi dalībnieki. Ja laivā viens dalībnieks, 

komandu ieskaitē neiet. Individuāli tiek vērtēti tikai tie dalībnieki, kuri nav tikuši 

godalgotajās vietās komandu vērtējumā. 

b) Visi sacensību dalībnieki startē vienā kopējā grupā.  

c)  Sacensību uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvējus komandu vērtējumā nosaka 

summējot noķerto zivju svaru. 

d) Lomos drīkst paturēt tikai noteikumos atļautā izmēra līdakas( 50 cm ), zandartus 

(45cm), kā arī asarus no 21.cm.  

e) Zivīm jābūt svaigām. 

5. Apbalvošana. 

Balvas nodrošina Aglonas pagasta pārvalde. 

Komandu vērtējumā un individuāli 1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un 



kausiem. Tiks apbalvoti arī lielāka zandarta, līdakas un asara īpašnieki.. Būs arī 

pārsteiguma balvas. 

6. Dalībnieku pieteikumi. 

a) Pieteikumus pieņem  Aglonas pagasta pārvaldes sporta pasākumu organizators 

A.Kurmis  andris.kurmis@aglona.lv vai  pa tālruni 29910288, kā arī sacensību dienā 

līdz plkst.8.00. Dalības maksa 5 EUR no komandas zupas katlam un ne tikai. 

Sacensību galvenais tiesnesis – Aglonas pagasta pārvaldes sporta pasākumu 

organizators                                      Andris Kurmis (29910288) 

mailto:andris.kurmis@aglona.lv

