
8. marta Mamanet turnīrs 
NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 
1.1. Veselīga dzīvesveida popularizēšana; 

1.2. Iesaistīt sievietes, kuras iepriekš nav nodarbojušās ar sportu; 

1.3. Iepazīstināt ar jaunu tautas sporta veidu; 

1.4. Veicināt Daugavpils iedzīvotāju sportisko garu. 

2. Laiks un vieta 

2.1. Sagatavošanās treniņi notiks 13.02,16.02, 20.02, 23.02, 27.02, 02.03, 06.03 no 

plkst.18:00 līdz 20:00 

2.2. Turnīrs notiks 8. martā no plkst.18:00 līdz 21:00; 

2.3. Norises vieta treniņiem – Daugavpils Valsts ģimnāzijas Sporta komplekss (Cietokšņa 

iela 33, ieeja no Saules ielas puses); 

2.4. Norises vieta turnīram – Kandavas iela 17A, Daugavpils. 

3. Dalībnieki 
3.1. Treniņos var piedalīties ikviens interesents - jebkura vecuma sievietes; 

3.2. Turnīrā nevar spēlēt dalībnieces, kuras spēlē profesionālajā volejbola līgā (pirmajā  

nacionālajā vai starptautiskajā līgā, valsts izlašu komandu dalībnieces, ārzemju klubu  

spēlētājas); 

3.3. Turnīrs paredzēts Mamanet spēles iesācējiem; 

3.4. Komandai turnīrā jāpiesakās līdz 1. martam, nosūtot pieteikuma (Pielikums nr.1) anketu 

uz inese.kalinina@daugavpils.lv. 

3.5. Turnīra laikā vienā komandā ne vairāk kā 10 dalībnieces. 

4. Vadība 
4.1. 8. marta Mamanet turnīru organizē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde 

“Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” sadarbībā ar “Sporta un fiziskās attīstības klubs”  un 

Latvijas Tautas Sporta asociāciju. 

4.2. Kontaktpersona Inese Kaļiņina, inese.kalinina@daugavpils.lv  

5. Personas datu apstrāde 

5.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, reģistrācijas numurs 

90011647754 (kā Pārzinis) rūpīgi attiecas pret fizisko personu privātumu un ievēro 

personas datu apstrādes principus, proti: 

5.1.1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;  

5.1.2. apstrādei ir konkrēti, skaidri un leģitīmi nolūki; 

5.1.3. apstrādātie dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai nolūku sasniegšanai 

nepieciešamo informāciju; 

5.1.4. dati ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti; 

5.1.5. tiek glabāti atbilstošā veidā un ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes nolūkiem; 

5.1.6. nodrošina datu subjekta tiesību ievērošanu. 

5.2. Datu subjekti – dalībnieki; 

Lai nodrošinātu 8. marta Mamanet turnīra norises atspoguļošanu un sabiedrības informēšanu, 

dokumentēšanu, Pārzinis apstrādās šādus personu datus: 

5.3. Nolūks – dalībnieku reģistrācijas un uzskaites nodrošināšana; 

5.3.1. Apstrādes veids – reģistrācijas lapas aizpildīšana; 
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5.3.2. Tiesiskais pamats - VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, 

ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās 

pilnvaras); 

5.3.3. Personu dati – vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts),  

5.3.4. Saņēmēju kategorijas – Pārziņa speciālisti; 

5.3.5. Datu glabāšana – 1 gadu no norises brīža; 

5.4. Nolūks – informēšanas par personas datu apstrādi apliecinājuma iegūšana 

5.4.1. Apstrādes veids – apliecinājumu iegūšana; 

5.4.2. Tiesiskais pamats – 1. VDAR 6.1.c) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz 

pārzini attiecināmu juridisku pienākumu); 

5.4.3. Personu dati – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts); 

5.4.4. Saņēmēju kategorijas – Pārziņa speciālisti; 

5.4.5. Datu glabāšana – 1 gadu no norises brīža; 

5.5. Nolūks – pasākuma atspoguļošana, dokumentēšana, publicēšana Daugavpils pilsētas 

domes mājas lapā www.daugavpils.lv, Daugavpils ir sports sociālā tīkla Facebook kontā; 

5.5.1. Apstrādes veids – fotografēšana un video 

5.5.2. Tiesiskais pamats – VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, 

ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās 

pilnvaras); 

5.5.3. Personu dati – fotoattēls un video 

5.5.4. Saņēmēju kategorijas – Pārziņa speciālisti, sabiedrība, mājaslapu apmeklētāji, 

sociālā tīkla Facebook reģistrētie lietotāji; 

5.5.5. Datu glabāšana – saskaņā ar mājaslapu privātuma politiku vai 3 gadus no norises 

publikācijas brīža; 

5.6. Piedaloties pasākumā, dalībnieks vai tā likumiskais pārstāvis (nepilngadīgiem 

dalībniekiem), apliecina ar parakstu reģistrācijas lapā, ka  

5.6.1. ir iepazinies ar pasākuma nolikumu,  

5.6.2. informēts par personas datu apstrādi pasākuma gaitā,   

5.6.3. informēts par savām un sava pārstāvamā (kā datu subjektu) tiesībām saistībā ar 

personas datu apstrādi: tiesības uz informēšanu par personas datu apstrādi, piekļuvi 

saviem personas datiem, datu labošanu, datu apstrādes ierobežošanu, iebilšanu pret 

datu apstrādi; 

5.6.4. informēts, ka savu datu subjekta tiesību realizēšanai var griezties pie Pārziņa 

kontaktpersonas, Pārziņa datu aizsardzības speciālista, vai ar iesniegumu/sūdzību 

Datu Valsts Inspekcijā. 
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Pielikums nr.1. 

DVPI “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” 

8. marta Mamanet turnīrs komandas pieteikums 

 

 

REĢISTRĀCIJAS LAPA 
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