
SKAŅKALNES PAGASTA ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS 
“VASARAS VOLEJBOLĀ” 

NOLIKUMS 

1. Mērķi  un  uzdevumi: 
1.1. Popularizēt sportu kā veselīgu un aktīvu dzīvesveidu; 
1.2. Popularizēt vasaras volejbolu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū; 
1.3. Noskaidrot labākās komandas un sporta entuziastus; 
1.4. Veselīgi, mērķtiecīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

2. Laiks un vieta: 
2.1. Skaņkalnes pagasta atklātais čempionāts (turpmāk tekstā – čempionāts) notiks 2022.gada 

2.jūlijā. 
2.2. Norises vietas un laiki: 

Sporta 
disciplīna 

Norises vieta Laiks 

Vasaras 
volejbols 

Skaņkalnes pagasta volejbola laukumā, pie Bērzu iela 2, 
Skaņkalnē, Skaņkalnes pag., Valmieras nov. (atrašanās vietu 
var aplūkot šeit) 

Plkst. 
11:00 

2.3. Norises vieta var tikt mainītas pēc organizatoru lēmuma. 

3. Čempionāta vadība: 
3.1. Čempionātu organizē Valmieras novada Sporta pārvalde sadarbībā ar Mazsalacas 

apvienības sporta entuziastu Gunāru Zundu. 
3.2. Čempionātu “Vasaras volejbolā” vada galvenais tiesnesis: Gunārs Zunda (e-pasts: 

zunda.gunars@gmail.com, tālrunis saziņai 26536498). 

4. Sporta disciplīnas: 

Sporta 
disciplīna 

Sporta disciplīnas apraksts Dalībnieku skaits 

Vasaras 
volejbols 
4:4 

Spēļu sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita – 
komandām, kuru spēlētāji piedalās arī čempionātā ielu 
basketbolā, tiks izveidota atsevišķa apakšgrupa (vai 
apakšgrupas), un spēles šajā apakšgrupā sāksies pēc 
ielu basketbola čempionāta beigām. Spēles notiek pēc 
atvieglotajiem sacensību noteikumiem. Sīkāka 
informācija sacensību dienā pirms sacensību sākuma. 

Komandā ir 4 spēlētāji 
(var piedalīties ikviens, 
nav noteikts vecuma 
ierobežojums) 

5. Čempionāta dalībnieki: 
5.1. Startē ikviens interesents atbilstoši savām spējām un sagatavotībai; 
5.2. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. Čempionāta 

organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem 
čempionāta laikā. Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie 
pārstāvji. 

5.3. Čempionāta dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam ģērbties 
sporta apģērbā un atbilstoši laika apstākļiem. 

6. Apbalvošana: 
6.1. Pirmo triju vietu ieguvušās komandas tiks apbalvotas ar medaļām un balvām. 

7. Pieteikšanās: 
7.1. Čempionāta “Vasaras volejbols” dalībnieki pieteikšanos var veikt iepriekš līdz 01.07.2022. 

plkst. 16:00, sūtot e-pastu zunda.gunars@gmail.com. Komandu pieteikumos jābūt 
norādītam: 

7.1.1. Komandas nosaukumam; 
7.1.2. Spēlētāju vārdam, uzvārdam; 
7.1.3. Komandas atbildīgajai personai un kontaktinformācijai (telefona numurs). 

7.2. Dalībnieku reģistrācija čempionāta dienā pusstundu pirms čempionāta sākuma. 

https://goo.gl/maps/xT1mCwzAxPp3ghbg7
mailto:zunda.gunars@gmail.com
mailto:zunda.gunars@gmail.com


8. Īpašie noteikumi: 
8.1. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību 

par savu veselības stāvokli. 
8.2. Dalībnieku un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību 

organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un 
spēkā esošos normatīvos aktus. 

8.3. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, 
veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas īsteno 
aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. 

9. Personas datu apstrāde: 
9.1. Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu,  

piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, t.sk. sacensību 
laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatoru 
vajadzībām. 

9.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras novada pašvaldība, reģ.Nr.90000043403, 
adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, tel. 64207120; e-pasts: 
pasts@valmierasnovads.lv. 

9.3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – likums “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punkts, 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkti. 

9.4. Personas datu apstrādes mērķis – īstenot šajā nolikumā noteikto mērķi un uzdevumus. 
9.5. Dalībnieka personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības 

regulējuma prasībām. 
9.6. Pārzinis iegūtos personas datus apstrādās līdz mērķa sasniegšanai, izņemot, ja datu 

uzglabāšanas ilgums noteikts ar normatīvo aktu. 
9.7. Pasākuma laikā iespējama personas datu apstrāde fotografējot un/vai filmējot, lai iegūto 

materiālu izmantotu Valmieras novada pašvaldības publicitātes nolūkos.  
9.8. Papildu informācija par personas datu aizsardzību pieejama Valmieras novada 

pašvaldības mājaslapā: https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-
datu-aizsardziba/ 

 


