Apstiprināts LPF Valdes
sēdē 2013.gada 08.oktobrī

Informācijas publicēšanas Latvijas Peldēšanas federācijas mājas lapā un
izmantošanas nolikums
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek apkopota un publicēta informācija Latvijas
Peldēšanas federācijas (LPF) oficiālajā mājas lapā www.swimming.lv, un kādā tā ir
pārpublicējama.
1.2. Šī nolikuma mērķis ir nodrošināt regulāru un operatīvu informācijas publicēšanu LPF
mājas lapā, kā arī nodrošināt LPF radītā satura pienācīgu atspoguļošanu citos kanālos.
2. Informācijas iesniegšana, ievietošana un publicēšana
2.1. Par informācijas ievietošanu un publicēšanu LPF mājas lapā ir atbildīgs LPF
ģenerālsekretārs.
2.2. Informāciju mājas lapā var ievietot un publicēt LPF ģenerālsekretārs. Ģenerālsekretārs
var piešķirt tiesības ievietot un publicēt informāciju mājas lapā arī citām personām,
uzraugot to darbību.
2.3. Informāciju ievietošanai LPF mājas lapā var iesniegt:
2.3.1. LPF juridiskie biedri;
2.3.2. LPF komiteju vadītāji;
2.3.3. Saistītās organizācijas - LPF sadarbības partneri, valsts un pašvaldību
institūcijas;
2.4. Publicēšanai LPF mājas lapā tiek pieņemta sekojoša informācija:
2.4.1. LPF biedru kontaktinformācija;
2.4.2. LPF biedru rīkoto sacensību kalendārs, to nolikumi un rezultāti;
2.4.3. LPF izlašu dalībnieku sasniegumi starptautiskās sacensībās;
2.4.4. Latvijas rekordu labojumi;
2.4.5. Starptautiskās klases sporta meistara normatīva izpilde;
2.4.6. Informācija par LPF biedru organizāciju un to treneru nominēšanu, sveikšanu un
godināšanu no valsts un pašvaldību organizācijām saistībā ar sasniegumiem
peldēšanas sportā un treneru darbā;
2.4.7. Cita informācija, kura varētu tikt uzskatīta par aktuālu un atbilstošu LPF
pamatdarbībai.
2.5. LPF mājas lapā netiek publicēta informācija, kas nav saistīta ar LPF, tai skaitā, bet
neierobežojoties – komercsludinājumi, informācija par citu organizāciju, kas nav LPF,
LEN vai FINA biedri vai to saistīto organizāciju biedri, aktivitātēm (rīkotajām
sacensībām, semināriem, u.tml.).
3. Kārtība, kādā ir iesniedzama informācija ievietošanai un publicēšanai LPF mājas
lapā
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3.1. Informācija publicēšanai LPF mājas lapā ir iesniedzama elektroniski, sūtot to uz epasta adresi: info@swimming.lv.
3.2. LPF biedru kontaktinformācija vai izmaiņas par to iesniedzama brīvā formā, e-pasta
vēstulē norādot veicamās izmaiņas.
3.3. LPF biedru rīkoto sacensību kalendārs nākamajam gadam, publicēšanai LPF mājas
lapā, ir iesniedzams ne vēlāk kā līdz 15.decembrim, iesūtot to MS Office Excel failā un
(atsevišķās šūnās) norādot sacensību nories laiku (dd.mm), pilnu nosaukumu,
peldbaseina metru garumu (25m vai 50m) un norises vietu (pilsēta).
3.4. Sacensību nolikumi, publicēšanai LPF mājas lapā, ir iesūtāmi ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienas pirms kalendārā norādītā sacensību norises datuma. Iesūtot
sacensību nolikumus, e-pasta nosaukumā (tematā) jānorāda: 1) Sacensību pilns
nosaukums. E-pasta tekstā: 1) Sacensību pilns nosaukums (atbilstoši kalendārā
iekļautajam nosaukumam); 2) Sacensību norises datums.
3.5. Sacensību rezultāti ir iesūtāmi ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc kalendārā norādītā
sacensību norises datuma. Iesūtot sacensību rezultātus, e-pasta nosaukumā (tematā)
jānorāda: 1) Sacensību pilns nosaukums. E-pasta tekstā: 1) Sacensību pilns nosaukums
(atbilstoši kalendārā iekļautajam nosaukumam); 2) Sacensību norises datums.
3.6. LPF patur tiesības bez atgādinājuma un brīdinājuma izņemt no LPF sacensību
kalendāra tās sacensības, kurām nav iesūtīts sacensību nolikums atbilstoši 3.4.
noteiktajām prasībām, kā arī tās sacensības, kuru rezultāti nav iesūtīti atbilstoši 3.5.
noteiktajām prasībām.
3.7. Informācija par LPF izlašu dalībnieku sasniegumiem starptautiskās sacensībās
(startējot par sporta skolu/klubu), tai skaitā informācija par Latvijas rekordu
labojumiem un starptautiskās klases sporta meistara normatīvu izpildi ir iesūtāma
iespējami drīzā laikā, taču ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc sacensību noslēguma.
Iesūtot informāciju par sportista/u sasniegumiem, e-pasta vēstulē ir jānorāda: 1)
sacensību pilns nosaukums, norises vieta un laiks, 2) sportista/u vārds un uzvārds,
treneris un pārstāvētā sporta skola/klubs; 3) sasniegtie rezultāti (uzrādītais laiks un
izcīnītā vieta); 4) interneta vietne, kurā ir atrodama plašāka informācija par sacensībām
(ja tāda ir), 5) jebkura cita informācija, kas var būt izmantojama publicēšanai LPF
mājas lapā. Pielikumā nepieciešams pievienot sacensību rezultātu protokolu.
3.8. Iesūtot jebkuru cita veida informāciju, informācijas sniedzēja pienākums ir nodrošināt
maksimāli plašu informatīvo bāzi, tai skaitā foto materiālus, pilnvērtīgai notikuma
atspoguļošanai.
3.9. Par informācijas atbilstību patiesībai ir atbildīgs informācijas sniedzējs.
4. LPF mājas lapā publicētās informācijas izmantošana tālākai publicēšanai
4.1. Jebkura LPF mājas lapā publicētā informācija ir brīvi pieejama lietošanai un tālākai
izplatīšanai tikai un vienīgi atsaucoties uz LPF kā sākotnējo informācijas avotu.

