
 

 
 

Latvijas Universitātes aktīvās atpūtas pasākuma  
„ Studentu jandāliņš” 

NOLIKUMS 
1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) studentu vidū. 
1.2. Veicināt kustīgu dzīvesveidu kā vērtību studentu dzīvēs. 

2. VIETA UN LAIKS 
2.1. Pasākums norisināsies 21. aprīlī, LU Dabas mājas teritorijā, Rīgā, Jelgavas ielā 1.  
2.2. Pasākuma sākums plkst. 16:00. 

3. SACENSĪBU VADĪBA 
3.1. Pasākumu organizē LU Sporta centrs, sadarbībā ar LU Studentu padomi. 

4. DALĪBNIEKI UN PIETEIKŠANĀS 

4.1. Piedalīties var ikviens LU students un LU studējošs Erasmus programmas apmaiņas students. 
4.2. Reģistrēties galvenajai pasākuma disciplīnai var klātienē, pasākuma laikā, vai elektroniski, aizpildot 

pieteikšanās anketu, norādot vēlamo savas komandas starta laiku. 
4.3. Reģistrēties citiem pasākuma konkursiem var klātienē, pasākuma laikā. 
4.4. Pasākuma galvenajā disciplīnā piedalās komandas, kas sastāv no 2 dalībniekiem. 
4.5. No viena kursa var būt arī vairākas komandas. 

5. PASĀKUMA NORISE 
5.1. Pasākumā kā galvenā disciplīna ir stafete, kurā piedalās studentu komandas, kas sastāv no 2 

dalībniekiem.  
5.2. Komandu galvenais mērķis ir pēc iespējas ātrāk veikt stafeti. 
5.3. Katra komanda stafeti veic 1 reizi. 
5.4. Pēc katras komandas finišēšanas, rezultāts tiek pielikts pie rezultātu dēļa, kur var apskatīt visātrāk stafeti 

veikušās komandas. 
5.5. Pasākuma laikā vienlaikus ar stafeti norisināsies dažādi konkursi, kuros būs iespēja iegūt vērtīgas balvas. 

6. STARTA LAIKI UN REĢISTRĀCIJA 
6.1. Pasākums tiek atklāts plkst. 16.00. 
6.2. Pirmā komanda galveno disciplīnu sāk plkst. 16.10. Katras nākamās komandas starta laiks tiek noteikts, 

starp komandām ievērojot 2 minūšu intervālu. 
6.3. Reģistrācija katrai komandai ir jāveic ne vēlāk kā 10 minūtes pirms sava starta laika. 
6.4.Dalībnieku secība startā un provizoriskie starta laiki tiek noteikti pēc pieteikšanās secības un 

elektroniskajā pieteikuma anketā norādītajiem vēlamajiem laikiem. 
6.5. Provizoriskie starta laiki redzami uz vietas, uz starta laiku dēļa, un Facebook pasākuma lapā. 

7. APBALVOŠANA 
7.1. Pirmās trīs ātrākās komandas tiek apbalvotas ar vērtīgām balvām no LU. 
7.2. Apbalvošana notiek individuāli, pēc pasākuma.  



 
 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE 
8.1. Reģistrācijas ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati: dalībnieku vārds, uzvārds, e-pasts, telefona 

numurs. 
8.2. Personas dati tiek apstrādāti, lai pasākumā identificētu dalībnieku rezultātu, kā arī, lai organizatori varētu 

sazināties ar dalībniekiem. 
8.3. Personas dati tiks saglabāti organizatora – Kalvja Kazaka, e-pasts: kalvis.kazaks@lu.lv, datorā 30 dienas 

pēc rezultātu paziņošanas. Pēc glabāšanas termiņa personas dati tiks izdzēsti. 
8.4. Piesakot savu dalību pasākumā, persona apliecina piekrišanu savu personas datu apstrādei pasākuma 

ietvaros. 
8.5. Informācija par fizisko personas datu apstrādi LU pieejama 

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Julijs_2019/Privatuma_politik
a.pdf; 

8.6. Par datu apstrādi atbildīgs Kalvis Kazaks, e-pasts: kalvis.kazaks@lu.lv. Papildu jautājumu gadījumā 
sazināties ar LU personas datu speciālistiem datu.specialisti@lu.lv.  

9. PAPILDUS INFORMĀCIJA 
9.1. Dalība turnīrā ir bez maksas. Visus organizatoriskos izdevumus sedz LU Sporta centrs. 

 
 
Aktuālākos jaunumus par pasākumu var uzzināt: www.facebook.com/sportsLU/ 


