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Liepājas atklātais komandu čempionāts šahā 

Nolikums 
 

1. Sacensību 
organizators 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde  
“Liepājas Kompleksā sporta skola” 
 

2. Sacensību vieta Rīgas ielā 8, Liepāja 

3.  Datums un laiks 2022.gada 30.aprīlī, plkst.11.00 

4. Mērķis un 
uzdevumi 

4.1. Popularizēt šaha spēli; 
4.2. Noskaidrot labākos spēlētājus 

5. Sacensību 
vadība 

Sacensību organizators, galvenais tiesnesis LPPI “Liepājas 
Kompleksās sporta skola” šaha nodaļas trenere NA Gaļina Sudmale, 
sacensību vietnieks FA Gunārs Gertners 

6. Sacensību 
dalībnieki 

6.1. Visi gribētāji ne zemāk par 2.sporta klasi; 
6.2. ne vairāk kā 40 spēlētāji 

7. Noteikumi FIDE noteikumi. Šveices sistēma,  FIDE reitinga apskaite rapidam. 
Uzvarētāju individuālajā ieskaitē nosaka pēc  iegūto punktu 
summas. Vietu dalīšanas gadījumā vietu secību  nosaka  
datorprogramma 

8. Sacensību 
programma 

8.1. 7/9 kārtas; 
8.2.  Laika kontrole 12 min. + 3 sek.  

9. Apbalvošana 9.1. 1.-3.vietu dalībniekus komandu vērtējumā apbalvo ar 
diplomiem, medaļām un balvām; 

9.2. Individuāli 1.-3.vietu ieguvējus kopvērtējumā, dāmām (ja 
vairāk par 3), jauniešiem (U18, U14), senioriem – ar 
diplomiem, medaļām, balvām 4.-6. vietu ieguvējus  
kopvērtējumā ar diplomiem un suvenīriem. 

 

10. Veselības 
stāvoklis 

Par dalībnieku veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild paši 
dalībnieki un komandas treneri. 

11. COVID-19 Sacensības notiek atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 
28.septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajiem 
ierobežojumiem un LKSS “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Liepājas Kompleksā 
sporta skolā” 

12. Datu apstrāde Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola” (Liepājas pilsētas 
pašvaldība), adrese: Brīvības iela 39, tālrunis: 634 23226, 
elektroniskā pasta adrese: liepaja.kss@liepaja.lv Pārziņa Personas 
datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, 
adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: 
das@liepaja.lv. Jūsu personas datu apstrādes mērķis – 1. apstrādei 
sacensību organizēšanas vajadzībām - iesaistīto personu uzskaitei, 
akreditācijai, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaitei un 
analīzei, materiālo vērtību izlietojuma uzskaitei; 2. sabiedrības 
informēšanas nolūkam un sacensību popularizēšanai 
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Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt 
Liepājas pašvaldības tīmekļa vietnes www.liepaja.lv sadaļā 
Privātuma politika vai klātienē izglītības iestādes administrācijā, 
Brīvības ielā 39, Liepājā. 

13. Pieteikumi Iepriekšējie pieteikumi iesniedzami līdz 28.04.2022.  
Gaļina Sudmale  
e-pasts:  galina.sudmale@gmail.com, tālr.: 29 662 417 

14. Dalības maksa Atbilstoši Biedrības “Latvijas Šaha federācija” 22.01.2020. valdes 
lēmumam dalībnieki sedz turnīra reģistrācijas izdevumus 1 eiro 
apmērā, iemaksājot tos sacensību dienā Biedrības “Latvijas Šaha 
federācija” norēķinu kontā. 

15. Finansējuma 
nosacījumi 

Saskaņā ar izdevumu tāmi. 

16. Atbildīgās 
personas  

Gaļina Sudmale (Liepājas KSS šaha trenere) 

17. Datums 2022.gada 22.aprīlis 

 

 
 
DIREKTORS        Naums Vorobeičiks 
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