
 

Latvijas skolas vecuma izglītojamo čempionāts 
peldēšanā 

 

1. Sacensību norise un laiks 
 
1.1. Sacensības organizē Latvijas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi 

un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju. 
1.2. Sacensības notiek 2021. gada 25. septembrī pasākuma “Nakts Peldējums” ietvaros, Rīgā, Ķīpsalas 

ielā 5 (Ķīpsalas peldbaseins), 50m 8 celiņu peldbaseinā ar OMEGA Ares 21 elektronisko laika 
fiksēšanas sistēmu.  
 

2. Sacensību vadība 
 
2.1. Sacensību norisi nodrošina LPF tiesnešu kolēģija.  
2.2. Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc viena 

starta noteikumiem. 
2.3. Sacensības tiek organizētas ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 1360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteiktās 
prasības un ierobežojumus.  
 

3. Sacensību dalībnieki 
 
3.1. Sacensībās drīkst piedalīties Latvijas pilsētu un novadu apvienotās komandas, kā arī atsevišķas 

vispārizglītojošo skolu komandas: 

• 6. klašu komandas (komandā 6 dalībnieki, no kuriem vismaz 2 meitenes) 

• 7. klašu komandas (komandā 6 dalībnieki, no kuriem vismaz 2 meitenes) 

• 8. klašu komandas (komandā 6 dalībnieki, no kuriem vismaz 2 meitenes) 

• 9. klašu komandas (komandā 6 dalībnieki, no kuriem vismaz 2 meitenes) 

• Vidusskolas komandas /10.-12.klase/ (komandā 8 dalībnieki, no kuriem vismaz 3 meitenes) 
3.2. No katras pilsētas/novada var tikt pieteikts neierobežots komandu skaits. Viens dalībnieks drīkst 

startēt ne vairāk kā vienā komandā.  
 

4. Sacensību programma 
 

25. septembrī, starts plkst.: 18:15 (iesildīšanās no plkst. 17:45) 

 6 x 50m brīvā stila stafete 6.klašu komandām 

6 x 50m brīvā stila stafete 7.klašu komandām 

6 x 50m brīvā stila stafete 8.klašu komandām 

6 x 50m brīvā stila stafete 9.klašu komandām 

8 x 50m brīvā stila stafete vidusskolas komandām 

Apbalvošana 

 

5. Vērtēšana un apbalvošana 
 

 
1 https://likumi.lv/ta/id/315304 
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5.1. Sacensību 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām un speciālbalvām no 

LPF sadarbības partneriem 
 

6. Pieteikumi 
 
6.1. Pieteikumi tiek pieņemti no pašvaldības (pilsētas vai novada) sporta koordinatora, izglītības iestādes 

vadības vai tās pilnvarotā pārstāvja; 
6.2. Galīgo komandas sastāvu komandas pārstāvim jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 23.09.2021 plkst. 18:00; 
6.3. Sacensību pieteikumi ir jāaizpilda uz attiecīgā sacensību tehniskās pieteikumu formas parauga; 
6.4. Nosūtot pieteikumu sacensībām, pieteicējs apstiprina, ka visiem pieteiktajiem dalībniekiem ir 

rakstiska ārsta atļauja par piedalīšanos attiecīgajās sacensībās, kura oriģināls ir jāiesniedz 
sacensību sekretariātā pirms sacensību sākuma. 

 

7. Personas datu apstrāde 
 
7.1. Personas datu, tai skaitā akreditācijas datu, apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas Peldēšanas 

federācija” (LPF).  
7.2. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos 

aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai.  
7.3. Personas datu apstrādes mērķis ir sacensībās iesaistīto personu uzskaite, akreditācija, veikto 

aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī 
sacensību popularizēšana un atspoguļošana medijos. 

7.4. Sacensību laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā publicēšana (tai 
skaitā, bet ne tikai tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un 
minēto materiālu atkalizmantošana), nododot šādas tiesības arī LPF izvēlētiem sadarbības 
partneriem.  

7.5. Dati par sacensību dalībnieku skaitu, reģionālo un mācību iestādes piederību, kā arī sportiskajiem 
sasniegumiem tiks publiskoti kā apkopotā, tā detalizētā veidā.  

7.6. Personas datus saņems LPF darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai 
nepieciešamajā apjomā.  

7.7. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa 
notecējumam.  

7.8. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai 
dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu 
apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai sacensībās, tādēļ personas datu apstrādes 
pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, 
gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts 
inspekcijā ar sūdzību. 
 

8. Epidemioloģiskā drošība 
 

8.1. Sacensību organizators patur tiesības noteikt pastiprinātus epidemioloģiskās drošības pasākumus, 
kā arī veikt jebkura veida izmaiņas sacensību nolikumā ar mērķi stiprināt epidemioloģisko drošību un 
ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības un speciālistu rekomendācijas. 

8.2. Par noteiktajām prasībām un ierobežojumiem sacensību laikā organizators informē komandu 
pārstāvjus un visus dalībniekus ne mazāk kā 48 stundas pirms sacensību sākuma. 
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1. pielikums. Sacensību pieteikuma tehniskā forma 
 

Komandas nosaukums  

Pilsēta/novads  

Pārstāvis  

Tālr.  

E-pasts  

  

Vecuma grupa (klase)  

Pieteikuma laiks (mm:ss)  

Komandas sastāvs Vārds, Uzvārds Dzimšanas gads 

1. dalībnieks   

2. dalībnieks   

3. dalībnieks   

4. dalībnieks   

5. dalībnieks   

6. dalībnieks   

7. dalībnieks   

8. dalībnieks   
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