
 

                            == NOMETNE== 

                                               “RUDENS ŠAHA AKADĒMIJA” 

                                                                Atpūtas komplekss “Mežezers” 

                                                              24.10.22 - 28.10.22 

                                                               

                                                      

                                                             

 

1. Mērķi un uzdevumi 

 

1.1. Popularizēt šahu kā sporta veidu un brīvā laika pavadīšanas iespēju.  

1.2. Pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību. 

1.3. Dot iespēju bērniem un jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku rudens brīvdienās un uzlabot savu 

veselību. 

2. Laiks un vieta 

 

2.1. Nometnes “Rudens šaha akadēmija” (turpmāk – Nometne) norises laiks: 

no 2022. gada 24. oktobra 1īdz 28. oktobrim  

2.2. Norises vieta – Atpūtas komplekss "Mežezers", Pļaviņu novads, Pļaviņas, Mežezers LV-5120. 

Attālums no Rīgas 125 kilometri. 

 

 

Sīkāka informācija par atpūtas kompleksu pieejama: http://mezezers.lv 

  



 
3. Organizatori 

 

3.1. Nometni organizē biedrība "Šahs solos", Reģ. numurs 40008286530. 

3.2. Atbildīgā persona par nometnes norisi: 

Toms Kalniņš nometņu vadītāja apliecības Nr. 116-00930.  

 

4. Dalībnieki 

 

4.1. Nometnē aicināti piedalīties bērni vecumā no 7 gadiem līdz 16 gadiem, vēlams ar iepriekšējo pieredzi 

šahā.  

 

5. Nometnes norise, noteikumi. 

 

5.1. Maksa par dalību nometnē: 

300,00 EUR ( trīs simti  eiro, 00 eiro centi) no viena dalībnieka. 

 

5.2. Cenā iekļauts:  

300 EUR (III., IV. maiņas) no 7-16 gadiem. 

 Izmitināšana mājiņā (istabā 1 – 4 personas) vai viesu namā (numurā 1-9 bērni); 

 Ēdināšana 4 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) 

 Šaha nodarbības divreiz dienā pa 2 stundām ar pieredzējušiem treneriem jaunākā grupa Valdis 

Troņenkovs, vecākā grupa lielmeistars Normunds Miezis; 

 Sporta treniņš 40 min. 

 Balvas un piemiņas suvenīri dalībniekiem. 

Nometnes darba valoda ir latviešu valoda.  

Vietu skaits nometnē:  -20 cilvēki  

Ja būs pieprasījums iespējams vietu skaitu palielināt līdz 30 cilvēkiem 

 

6. Pieteikšanās 

6.1. Pieteikšanās termiņš dalībai Nometnē un dalības samaksa: Līdz 2022. gada 22. oktobrim, maksa 300 

EUR. 

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski pa e-pastu sahs.solos@gmail.com, pieteikumā norādot dalībnieka 

vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un sporta klasi šahā (ja tāda ir). 

6.2. Dalībniekam netiek garantēta vieta nometnē, ja līdz noteiktam termiņam dalības maksa nav 

samaksāta. 

 

7. Papildu informācija 

 

7.1. Papildu informācija pieejama pa e-pastu sahs.solos@gmail.com un pa telefonu +37127702700 

(Sabīna) 
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