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Apstiprinu: 

 A.Ādiņš 

Dienvidkurzemes novada sporta pārvaldes vadītājs 

08.09.2022                                                                                      

2022. gada Dienvidkurzemes novada Vaiņodes/ Embūtes 

pagastu čempionāts strītbolā – viens pret viens 

Mērķi un uzdevumi: 

1. Veicināt Dienvidkurzemes novada iedzīvotājus atpūsties aktīvi 

2. Noskaidrot Vaiņodes/ Embūtes pagastu un tuvāko apkaimju labākos strītbolā 

viens pret viens 

3. Veicināt Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju saliedētību 

Laiks un vieta: 

1. No 2022. gada 14. oktobra – 25. novembrim trīs posmos: 

1.1. 1.posms 14.oktobris plkst. 19:00 Vaiņodes vidusskolas sporta zālē 

1.2. 2.posms no 31.10. – 04.11. plkst.19:00, Embūtes pagasta Vībiņu sporta un 

kultūras angārā. 

1.3. 3.posms 25. novembrī plkst. 19:00, Vaiņodes vidusskolas sporta zālē  

Dalībnieki:  

1. Sacensībās piedalās visi sportot gribētāji – vīriešu un sieviešu grupās.  

Organizatori: 

1. Dienvidkurzemes novada sporta pārvalde, Vaiņodes pagasta sporta organizators 

Ainārs Pāvils – ainarspavils@inbox.lv vai 22014226 

Pieteikšanās: 

Pieteikšanās sacensību dienā pirms katra posma no plkst. 18:30 - 19:00. 

Noteikumi:     

1. Spēlē pēc 3x3 basketbola (strītbola) noteikumiem, bet spēle notiek spēlējot 

viens pret vienu; 

2. Spēlē līdz 11 punktiem vai 5 – 10 min, atkarīgs no dalībnieku skaita; 

3. Spēli tiesā spēlētāji, kuri spēlē savā starpā, ievērojot godīgas spēles principus, 

ja izveidojas strīds, tad cenšas to atrisināt spēlējošo dalībnieku pretinieki no 

viņu grupas vai galvenais tiesnesis;  

4. Punktus skaita 2 un viena punkta vērtībā; 

5. Soda metieni jāmet pēc katra pārkāpuma - viens metiens. Ja pēc pārkāpuma 

bumba tiek raidīta grozā, bumba paliek spēlētājam pret kuru pārkāpts noteikums 

(uzbrūcējam); 

6. Spēlē līdz divu punktu pārsvaram, bet ja laiks ir beidzies, tad spēlē līdz zelta 

grozam. Tādā gadījumā spēli ar bumbu sāk, tas kurš spēles sākumā sāka ar 

aizsardzību (ja nav bijušas strīda bumbas); 

7. Katrā posmā notiks trīspunktnieka konkurss, kurā noteiks katra posma 3 

labākos trīspunktu metēji, kuri 3.posmā sacentīsies par uzvaru.  

Apbalvošana: 

 Kopvērtējumā daļiniekus, kuri ieņēmuši pirmās trīs vietas tiek apbalvotas ar  

mailto:ainarspavils@inbox.lv
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Kausiem un suvenīriem, kurus nodrošina Dienvidkurzemes novada pašvaldība. 

Trīspunktu konkursa uzvarētājs saņems balvu no Dienvidkurzemes novada 

pašavaldības.  

   

 

KATRS DALĪBNIEKS PATS ATBILD PAR SAVU VESELĪBAS 

STĀVOKLI. 

 

 

 

Personas datu apstrāde 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība veic personas datu apstrādi  sacensību " 
Dienvidkurzemes novada Vaiņodes/ Embūtes pagastu čempionāts strītbolā – viens pret 

viens " (turpmāk - sacensības) ietvaros. 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizēto sacensību ietvaros veiktās personas 

datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula), 6. panta 1.punkta e) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, 

ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās 

pilnvaras). 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība, lai īstenotu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 6.punkta noteikto - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – 

organizējot sacensības - vāc, uzkrāj un apkopo sacensību dalībnieku personas datus 

(vārds, uzvārds, kontaktinformācija, noteiktos gadījumos arī video un foto attēls u.c.), 

kuri piedalās pašvaldības finansētajos pasākumos (sacensības), lai nodrošinātu 

caurskatāmību, par to, ka pašvaldības finanšu līdzekļus kultūrai, atpūtas un sporta 

pasākumiem izmanto ekonomiski un efektīvi1. 

Privātuma atruna nosaka to, kā Dienvidkurzemes novada pašvaldība apstrādā personas 

datus sacensību ietvaros. 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Reģistrācijas 

Nr. 90000058625, juridiskā adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, 

LV-3430, tālrunis +371 63490458; +371 29447641, e-pasts: pasts@dkn.lv. 

Saziņai ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības personas datu aizsardzības 

speciālistu, lūgums rakstīt uz   datu.specialists@parvalde.dkn.lv. 

Saziņai ar Vaiņodes sporta organizatoru Aināru Pāvilu, lūgums zvanīt uz 22014226 vai 

rakstīt uz ainarspavils@inbox.lv . 

• Sacensību dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir sacensību norises 

nodrošināšana, godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai, sacensību publicitātes 

nodrošināšana, kā arī atskaišu sniegšana par sacensību norisi. 

 
1 Likums „Par pašvaldībām” 12. un 15.pants. 

https://www.dkn.lv/lv/+371%2063490458
https://www.dkn.lv/lv/+371%2029447641
mailto:pasts@dkn.lv
https://www.dkn.lv/lv/datu.specialists@parvalde.dkn.lv
mailto:ainarspavils@inbox.lv
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• Piesakoties dalībai sacensībās, sacensību dalībnieks un/vai dalībnieka likumiskie 

pārstāvji apzinās un ir informēti, ka, pamatojoties uz sabiedrības interesēm un pārziņa 

leģitīmajām interesēm, dalībnieka vārds, uzvārds, vecums un sacensību laikā iegūtie 

videoieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantoti nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, 

tai skaitā publicēti Vaiņodes pagasta pārvaldes sociālajā tīklošanas vietnē Facebook, 

https://www.dkn.lv/lv . 

• Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – sociālās tīklošanas vietnes 

Facebook lietotāji un tīmekļvietnes https://www.dkn.lv/lv apmeklētāji. 

• Datu glabāšanas laiks - personas dati tiks glabāti 2 (divus) mēnešus pēc sacensību 

kopvērtējumu paziņošanas. 

• Sacensību dalībniekiem un/vai dalībnieku likumiskiem pārstāvjiem ir tiesības iebilst 

vārda, uzvārda videoierakstu un/vai fotogrāfiju publicēšanai, vai iebilst atsevišķiem 

apstrādes veidiem,  informējot par to Vaiņodes sporta organizators Aināru Pāvilu, 

nosūtot savu lūgumu uz e-pasta adresi ainarspavils@inbox.lv , norādot sacensību 

“Dienvidkurzemes novada Vaiņodes/ Embūtes pagastu čempionāts strītbolā – viens 

pret viens”– dalībnieka identificējošu informāciju (piemēram, 

fotografēšanas/videoieraksta laiku un izskatu raksturojošu informāciju). 

• Sacensību dalībniekam un/vai dalībnieka likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt 

savu/nepilngadīgās personas (bērna)  norādīto personas datu apskati un to labošanu vai 

dzēšanu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos. 

• Gadījumā, ja konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka likumiskie pārstāvji uzskata, ka 

ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka 

likumiskie pārstāvji ir tiesīgi vērsties ar pretenziju Datu valsts inspekcijā. Informācija 

pieejama https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ . 

• Dienvidkurzemes novada pašvaldības privātuma politika pieejama: 

https://www.dkn.lv/lv/personas-datu-aizsardziba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolikumu sagatavoja       Ainārs Pāvils 

https://www.dkn.lv/lv
https://www.dkn.lv/lv
https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/

